
	2020 مارس 18 من اعتباًرا ،" الطوارئ رعایة" عرض عن ءلآلبا معلومات
 إذا. مالتعلی بوابة في باستمرار الشائعة األسئلة قائمة تحدیث یتم :عامة مالحظة
	!المعنیة المدرسة بإدارة االتصال یرجى واضح، غیر شيء أي كان
	

 - الراین شمال والیة في االجتماعیة والشؤون والصحة العمل وزارة نشرت
 حاالت في الرعایة عرض ینطبق. العام للتوجیه إرشادیة مبادئ	(MAGS)	وستفالیا
 ما( أسماؤهم المذكورة المهنیة المجموعات من اآلباء أطفال جمیع على الطوارئ
. 6 الصف إلى 1 الصف من) الحیویة التحتیة البنیة مجاالت في األشخاص یسمى

 ةالیومی عروضها في المدارس أطفال یشارك كان وتعتبر الرعایة المستدیمة اذا
	. أیًضا الطوارئالخاصة ب  رعایةال فهي كذلك معنیة بهذه ،النظامي لعملا في
	
 ،ملطفلك طارئة رعایة إلى وتحتاج المهنیة المجموعات هذه إلى تنتمون مكنت إذا
) دیمهتق سیتم برهانال أن على التأكید أو( ةمكتوب حجةأو  برهان إلى بحاجة مفأنت
التي/  أو األم الوحیدة الوحید الوالد أو الوالدین من بكل الخاص العمل رب من
 تحتیةال البنیةفي استمرار وظیفیة  ضرورًیا العمل مكان في وجوده یعتبر الذي

	.التعلیموزارة  بوابة من للتحمیل متاح النموذج). و عنه عنها غنى ال( الحیویة
 وینتمي إلحدى تشتغلون عنده الذي العمل، ربل المطلوب النموذج أیًضا یتوفر

	.التعلیموزارة  بوابة من للتنزیل، المذكورة المهنیة المجموعات
 توق فيیها إل فقط بحاجة موكنت الطوارئ رعایة على الحصول ملك یحق كان إذا

 التصالا معلیك یجب الحالي، الوقت في مختلف بشكل بتنظیمها مقمت مألنك الحق
	.مبكرة مرحلة في المدرسة بإدارة
 المدارس. 6-1 (األقسام) من لصفوفل مدرسة كل في الطارئة الرعایة عرض یتم

	.لمحتوىا وكذلك على وتنسیق المجموعاتوترتیب  تنظیم عن مسؤولة
لهذه  الدقیق التصمیم تنظیم یتم. الطوارئ رعایة لعرض إضافیة تكالیف توجد ال

	.مباشرة والمكان المعنيالجهة  فيالرعایة 
بها  الجاري المدرسیة العملیات تنظیم بناء على المدارس في الطوارئ رعایة تمتد
 الظهر بعد فترة رعایة یشمل وهذا. المعنیة المدرسة في الحال هو كما ،العمل
 رعایة وعروض الیوم طوال مفتوحة رعایة عروض إلى باإلضافة التربویة
	.المدرسة في أیًضا متوفرة كانت إذا أخرى،
 تقدیم سیتم كان إذا عما المدرسة إدارة استفساروالتواصل مع المدرسة  یرجى
	.مطفلك مدرسة في أخرى وجبات أو/  و الغداء
یحظى م طفلك فإن ،مدرسيوعمل  حدث هو الطارئ األطفال رعایة عرض أن بما

	.التأمین بتغطیة


