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  0201(  كانون الثاني)يناير  11إعتباراً من تاريخ معلومات عن رعاية الطوارئ 
 

 باء وأمهات التالميذ واألوصياء القانونيين،األعزاء آن، والسيدات والسادة المحترم اتحضر

 

 11االثنين  يوم  منإعتباراً  من خالل الحضور للمدرسةلن يكون هناك دروس أنه  قررت حكومة الوالية

يتم إجراء س خالل هذا الوقت. 9291 (كانون الثاني) يناير 92الجمعة وحتى يوم ( كانون الثاني) يناير

مة هالهدف من هذا اإلجراء هو المسا. دون استثناء في جميع المدارس وفي جميع الصفوفعن بعد الدروس 

  .كورونابفيروس في تقليل عدد اإلصابات الجديدة 

 

، بقدر ما يسمح به معدل 0201( كانون الثاني)يناير  02 حتى 11ستقدم المدارس رعاية طارئة من 

 اإلصابة

 

 تالميذ في الصفوف من األول إلى السادس،الللتلميذات و 

 والرعايةإلى والتي تحتاج  تالميذ ذوي اإلعاقة أو ذوي اإلعاقة المحدودةالللتلميذات و ، 

  لجميع التلميذات والتالميذ في مراكز ذوي االحتياجات الخاصة وفي مدارس ذوي االحتياجات

يوجد في (. SVE)الخاصة األخرى ذات المنازل التابعة، بما في ذلك المرافق التحضيرية المدرسية 

 .المدرسة الخاصة بالمرضى إمكانية تقديم رعاية الطوارئ
 

 :المشاركة في رعاية الطوارئ في الحاالت التالية من لطفلكيمك
 

 حاجة ماسة للرعاية  مإجازة وبالتالي لديك مأن صاحب العمل ال يمنحك أو أخذ إجازة معندما ال يمكنك
 أو

 حاب األعمال الحرةصمن أمربية وحيدة لطفلك، أو تعمل لحسابك الخاص أو /إذا كنت مربي ،
 أو أبنك يةرعاوبالتالي لديك حاجة ماسة ل

  للمادة ً وما يليها من القانون االجتماعي الثامن أو أن مكتب  92يحق لك المساعدة في التربية وفقا
 .رعاية الشباب قد أمر بالمشاركة في الرعاية

 

يمكن للتلميذات والتالميذ في . يرجى تقديم تبرير موجز وغير رسمي للمدرسة بخصوص الحاجة إلى الرعاية

وكذلك التلميذات والتالميذ من جميع أنواع المدارس لذوي ( SVEفي ذلك األطفال في  بما)المدارس الخاصة 

رعاية الطوارئ بعد زيارة اإلعاقة أو اإلعاقات المقابلة التي تتطلب رعاية، وكذلك في مدارس المرضى، 

 .التسجيل

صاب، أو ، أو يكون على اتصال بشخص مللمشاركة يجب أال تظهر على طفلك أعراض مرض حاد ومعد  
 .يخضع إلجراءات الحجر الصحي

 
رعاية الطوارئ، زاد عدد  إلى كلما زاد عدد األطفال الذين يحضرون :يرجى أيضاً أن تضعوا في اعتباركم

 .لذلك يجب أال تستفيد من العرض إال إذا تعذر ضمان الرعاية بأي طريقة أخرى. حاالت االتصال لديهم

 

 . يرجى االتصال بالمدرسة ذات العالقة يرجى للحصول على مزيد من المعلومات
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