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 2پیوست 

 

 فرم اعالم ابطال
 های اضطراری در مهد کودک و مدرسه نیاز داریدبه مراقبت

 
 عمومی

 

های عفونی شود. شود تا بسته شدن امکانات مانع یا موجب تأخیر در توسعه زنجیرهحق مراقبت اضطراری فقط در یک چارچوب بسیار محدود انجام می
 شود.های اضطراری برآورده نشود، کودک بستری نمیشرط مراقبتاگر پیش

 
 های اضطراری تنها یک گزینه است، اگردر صورت وجود، مراقبت

 
های تنها یا در صورت رسیدگی به مقررات، فردی که در حال حاضر سرپرست است و متقاضی درخواست سرپرست یا سرپرست دوهر  -

 فقط یکیمراجعه کنید( و به دالیل شغلی یا عملی از مراقبت از کودک منع شده است.  1های حساس است )به ضمیمه در زمینه زیرساخت
ی زیر فعال است و به دالیل شغلی و عملیاتی از مراقبت از کودک منع شده و از طرفی سرپرست هاهای قانونی در زمینهاز سرپرست

 قانونی دیگر نیز نمی تواند از او مراقبت کند:
o  ،نظام سالمت و مراقبت 
o ای(، نشانی حرفهخدمات نجات )از جمله آتش 
o ونقلحمل 
o ،خدمات پلیس یا زندان 
o های نهایی که فرزندان آنها نیاز به مراقبت دارند(،آموزان در کالسان )از جمله دانشخدمات مدرسه و مراقبت روزانه از کودک 
o گیری کرونا را بر عهده داشته باشد.اداره محلی یا ایالتی اگر یک سرپرست وظیفه مبارزه با همه 

 
 های قانونی آنهاهای اضطراری این است که کودکان و سرپرستشرط مراقبتپیش

 
 را نداشته باشند و Covid-19هیچ عالئمی از بیماری  .1
گذشته و هیچ عالئمی از بیماری  SARS-CoV-2روز از ارتباط با فرد آلوده به  14تماس نداشته یا  SARS-CoV-2با فرد آلوده به  .2

Convid-19 کنند و در حین انجام داشتی کار میهای بهرا نداشته باشند. این امر در مورد افراد دارای سرپرستی قانونی که در بخش مراقبت
 کند.کنند، صدق نمیاستفاده می Covid-19کار و مراقبت از بیماران از تجهیزات محافظتی مناسب برای 

 
 خواهیم به این نکته اشاره کنیم که اطالعات زیر باید صادقانه و کامل باشند.می

 

 نام، تاریخ تولد، آدرس فرزند تحت مراقبت
 
 
 

نام، آدرس )در صورت تفاوت(: سرپرست 
 قانونی الف

نام، آدرس )در صورت تفاوت(: سرپرست 
 قانونی ب

 کارفرمای سرپرست قانونی الف
 آدرس، شخص مورد تماس، شماره تلفن برای طرح سؤاالت

 کارفرمای سرپرست قانونی ب
 آدرس، شخص مورد تماس، شماره تلفن برای طرح سؤاالت
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 کنم که من فقط حق حضانت شخصی یا حقوق دسترسی فعلی را دارم.در مورد حق حضانت فردی یا حق دسترسی فعلی: من تأیید می
 
 

 محل، تاریخ، امضای سرپرست قانونی

 

 
 

  

 مهر کارفرما -مکان، تاریخ، امضا 

کند. او در یک کنم که، سرپرست قانونی، برای من کار میتأیید می
کند و حضور او برای این کار کامالً زیرساخت مهم )طبق سیستم( کار می

 ضروری است. 

 تأیید نیاز توسط کارفرما برای
 

 های قانونی بسرپرست

)تأیید باید حداکثر یک روز کاری پس از ارائه درخواست توسط 
 فت شود.(مؤسسه دریا

 مهر کارفرما -مکان، تاریخ، امضا 

کند. او در یک کنم که، سرپرست قانونی، برای من کار میتأیید می
کند و حضور او برای این کار کامالً زیرساخت مهم )طبق سیستم( کار می

 ضروری است.

 تأیید نیاز توسط کارفرما برای
 

 های قانونی الفسرپرست

)تأیید باید حداکثر یک روز کاری پس از ارائه درخواست توسط 
 مؤسسه دریافت شود.(
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های زیر فعال است و به دالیل شغلی و عملیاتی از مراقبت از کودک منع شده است و دیگر سرپرست قانونی های قانونی در زمینهاز سرپرست فقط یک نفر
 تواند از او مراقبت کند:نیز نمی

o  ،نظام سالمت و مراقبت 
o ای(، نشانی حرفهخدمات نجات )از جمله آتش 
o ونقلحمل 
o ،خدمات پلیس یا زندان 
o های نهایی که فرزندان آنها نیاز به مراقبت دارند(،آموزان در کالسخدمات مدرسه و مراقبت روزانه از کودکان )از جمله دانش 
o گیری کرونا را بر عهده داشته باشد.با همه اداره محلی یا ایالتی اگر یک سرپرست وظیفه مبارزه 

 

 

 
 
 
 

 
  

 مکان، تاریخ، امضا 

 توانم مراقبت را تضمین کنم. کنم که نمیتأیید می

 تأیید سرپرست قانونی ب

 مهر کارفرما -مکان، تاریخ، امضا 

الذکر در کنم که سرپرست قانونی الف را در یکی از مراکز فوقتأیید می

 خدمت دارم و حضور او برای انجام این کار کامالً ضروری است. 

 تأیید نیاز توسط کارفرما برای
 

 های قانونی الف سرپرست

)تأیید باید حداکثر یک روز کاری پس از ارائه درخواست توسط مؤسسه 
 دریافت شود.(
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 اعالمیه رضایت طبق قانون حمایت از داده

 من بدین وسیله / ما قبول داریم که
 
 

 

 )نام مرکز مراقبت روزانه از کودکان / مدرسه(

 
های اضطراری ذخیره ها تا پایان مراقبتهای اضطراری فرزند من، پردازش کند. دادههای شخصی فوق را به منظور بررسی مراقبتممکن است داده

 شوند. رضایت داوطلبانه است و در هر زمان با تأثیر بر آینده قابل ابطال است.شده و سپس حذف می

 
 شود.میهای اضطراری بدون رضایت انجام نمراقبت

 

)حق اطالعات،  GDPRاز  2بند  13ها را مطابق با  ماده قانونی ها، نهاد نظارت است. این امر موضوع حقوق دادهشخص مسئول پردازش داده
 کند.تصحیح، حذف، محدودیت پردازش( را برآورده می

 
 توان درخواست کرد.های موسسه نظارت را میاطالعات تماس مربوط به مسئول حفاظت از داده

 
 
 

 مکان، تاریخ، مکان، تاریخ،
 امضای سرپرست قانونی الف امضاء سرپرست قانونی ب


