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 2الملحق 

 

 نموذج إقرار اإللغاء
 بحاجة إلى رعاية طارئة في الرعاية النهارية والمدرسة

 
 عام

 

تطور سالسل العدوى. إذا لم يتم استيفاء الشرط األساسي ال يُمنح الحق في رعاية الطوارئ إال في إطار مقيد للغاية بحيث يمنع إغالق المرافق أو يؤخر 
 للرعاية الطارئة، فلن يتم قبول الطفل.

 
 رعاية الطوارئ ليست سوى خياراً إذا

 
األوصياء أو الوصي الوحيد أو ، في حالة لوائح التعامل ، الشخص الحالي الوصي على التطبيق في مجاالت البنية التحتية  على حد سواء -

من األوصياء القانونيين نشطون في  واحد فقط( ويمنع من رعاية الطفل ألسباب تجارية أو ألسباب تشغيلية. 1انظر الملحق الحيوية )
 المجاالت التالية ويمنعهم من االعتناء بالطفل ألسباب تتعلق بالعمل والتشغيل وال يمكن توفير الرعاية من قبل الوصي القانوني اآلخر:

o ية، الرعاية الصحية والرعا 
o  ،)خدمة اإلنقاذ )بما في ذلك فرقة اإلطفاء المهنية 
o العبور 
o ،خدمة الشرطة أو السجن 
o  الخدمة المدرسية والرعاية النهارية لألطفال )بما في ذلك التالميذ في الفصول النهائية مع أطفالهم الذين يحتاجون إلى رعاية

 األطفال(،
o بمهمة مكافحة جائحة كورونا. اإلدارة المحلية أو الحكومية إذا تم تكليف الوصي 

 
 الشرط األساسي لرعاية الطوارئ هو أن األطفال وأوصياءهم القانونيين

 
 ، و19-ليس لديهم أعراض مرض كوفيد  .1
وليس لديهم أي  CoV-2يوًما منذ االتصال بشخص مصاب بالسارس  14أو مرت  CoV-2لم يكونوا على اتصال بشخص مصاب بالسارس  .2

. ال ينطبق هذا على األشخاص الذين يتمتعون بالوصاية القانونية والذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية والذين 19-أعراض للمرض كونفيد 
 .Covid-19يقومون برعاية المرضى أثناء ممارسة عملهم واستخدام معدات الحماية المناسبة لـ 

 
 نود أن نشير إلى أن المعلومات التالية يجب أن تكون صادقة وكاملة.

 

 االسم وتاريخ الميالد وعنوان الطفل الذي تتم رعايته
 
 
 

االسم والعنوان )إذا كان مختلفًا(: الوصي 
 القانوني أ

االسم والعنوان )إذا كان مختلفًا(: الوصي 
 القانوني ب

 الوصي القانوني أ لصاحب العمل
 العنوان، جهة االتصال، رقم الهاتف لألسئلة

 الوصي القانوني ب لصاحب العمل
 العنوان، جهة االتصال، رقم الهاتف لألسئلة
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 في حالة حقوق الحضانة الفردية أو حقوق الوصول الحالية: أؤكد أن لدي حقوق الحضانة الشخصية الوحيدة أو حقوق الوصول الحالية.
 
 

 المكان والتاريخ وتوقيع الوصي القانوني

 

 
 

  

 ختم صاحب العمل -المكان والتاريخ والتوقيع 

أؤكد أن الوصي القانوني يعمل لدي. يعمل في البنية التحتية الحساسة 

 )وفقًا للنظام( وهو ضروري للغاية للعملية. 

 تأكيد الحاجة من قبل صاحب العمل ل
 

 أوصياء قانونيين ب

)يجب أن يتم استالم التأكيد من قبل المؤسسة في موعد ال يتجاوز يوم 
 عمل واحد بعد تقديم الطلب.(

 ختم صاحب العمل -كان والتاريخ والتوقيع الم

أؤكد أن الوصي القانوني يعمل لدي. يعمل في البنية التحتية الحساسة 

 )وفقًا للنظام( وهو ضروري للغاية للعملية.

 تأكيد الحاجة من قبل صاحب العمل ل
 

 أوصياء قانونيين أ

اوز يوم )يجب أن يتم استالم التأكيد من قبل المؤسسة في موعد ال يتج
 عمل واحد بعد تقديم الطلب.(
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ية من قبل من األوصياء القانونيين نشطون في المجاالت التالية ويمنعهم من االعتناء بالطفل ألسباب تتعلق بالعمل والتشغيل وال يمكن توفير الرعا واحد فقط
 الوصي القانوني اآلخر:
o  ،الرعاية الصحية والرعاية 
o  فرقة اإلطفاء المهنية(، خدمة اإلنقاذ )بما في ذلك 
o العبور 
o ،خدمة الشرطة أو السجن 
o  الخدمة المدرسية والرعاية النهارية لألطفال )بما في ذلك التالميذ في الفصول النهائية مع أطفالهم الذين يحتاجون إلى رعاية

 األطفال(،
o .اإلدارة المحلية أو الحكومية إذا تم تكليف الوصي بمهمة مكافحة جائحة كورونا 

 

 

 
 
 
 

 
  

 المكان والتاريخ والتوقيع 

 أؤكد أنه ال يمكنني ضمان الرعاية. 

 تأكيد الوصي القانوني ب

 ختم صاحب العمل -المكان والتاريخ والتوقيع 

في إحدى المناطق المذكورة أعاله وأنه  Aأؤكد أن لدي الوصي القانوني 

 ضروري للغاية للعملية. 

 لتأكيد الحاجة من قبل صاحب العمل 
 

 أوصياء قانونيين أ 
)يجب أن يتم استالم التأكيد من قبل المؤسسة في موعد ال يتجاوز يوم 

 عمل واحد بعد تقديم الطلب.(
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 إعالن الموافقة بموجب قانون حماية البيانات

 بموجب هذا فإنني/ أوافق بأن
 
 

 

 )اسم مركز الرعاية النهارية / المدرسة(

 
البيانات الشخصية المذكورة أعاله لغرض فحص الرعاية الطارئة لطفلي. سيتم حفظ البيانات حتى نهاية رعاية الطوارئ ثم حذفها. يجوز لها معالجة 

 الموافقة طوعية ويمكن إلغاؤها في أي وقت بأثر مستقبلي.

 
 ال يمكن أن تتم رعاية الطوارئ دون موافقة.

 

الالئحة العامة لحماية البيانات  2الفقرة  13المشرفة. هذا يفي بموضوع حقوق البيانات وفقاً للمادة الشخص المسؤول عن معالجة البيانات هو المؤسسة 
 )الحق في المعلومات والتصحيح والحذف وتقييد المعالجة(.

 
 يمكن طلب تفاصيل االتصال بمسؤول حماية البيانات في المؤسسة المشرفة.

 
 
 

 الموقع، التاريخ، الموقع، التاريخ،
 الوصي القانوني أ. توقيع الوصي القانوني ب توقيع


