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آموزان  دانش اضطراری از امکان استفاده از مراقبتاطالعات برای والدین در باره 

 2020 مارس 18 مورخ 

فالن لیست  در پرتال اینترنتی وزارت آموزش و پرورش ایالت نورد راین وست: اطالعات کلّی

در صورت نیاز به توضیح بیشتر به . شود ها به طور مرتّب به روز می های رایج و پاسخ به آن پرسش

! مدیران مدارس مراجعه کنید

 

 یک دستورالعمل کلی   (MAGS)فالن  وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی ایالت نورد راین وست

امکان برخوردار شدن از . ها منتشر کرده است  امکان اسفاده از مراقبت اضطراری از بچه در باره

های شغلی اعالم  های آن دسته از والدین وجود دارد، که شامل گروه مراقبت اضظراری برای همه بّچه

. (های حساس زیرساختی مشغول کار هستند کسانی که در بخش)شده در این دستورالعمل هستند 

های اول تا ششم این دسته از والدین و نیز دانش آموزانی که در شرایط عادی از  آموزان کالس دانش

. شوند کنند، شامل مراقبت اضطراری می امکانات سرپرستی تمام وقت مدارس استفاده می

های شغلی اعالم شده مشغول به کار هستید و باید از امکان مراقبت  چنانچه شما در یکی از این گروه

یا تضمین بدهید که در آینده این  )اضطراری از فرزندان استفاده کنید، باید یک مدرک کتبی ارایه کنید 

این مدرک را باید از کارفرمای خود بگیرید و در آن باید تایید شده باشد . (مدرک را ارایه خواهید کرد

ی فعالیت آن بخش زیرساختی که در آن فعالیت دارید، ضروری  که حضور شما در سرکار برای ادامه

فالن قابل  فرم مورد نظر در پرتال اینترنتی وزارت آموزش و پرورش ایالت نورد راین وست. است

. دریافت است

 تعلق  های شغلی اعالم شده همچنین فرم مورد نیاز برای کارفرمایتان مبنی بر این که شما به گروه

. دارید هم در پرتال اینترنتی آموزش و پرورش قابل دریافت و دانلود است

اید، اّما در آینده  های خود پیدا کرده چنانچه شما در حال حاضر راه حل دیگری برای مراقبت از بّچه

نیاز به استفاده از امکان مراقبت اضطراری را دارید، لطفاً در اسرع وقت به مدیر مدرسه اطالع 

.     دهید

. گیرد های اول تا ششم صورت می آموزان در مدرسه و برای کالس مراقبت اضطراری از دانش

. ها و ارایه محتواهای مورد نیاز برعهده مدارس است مسئولیت سازماندهی گروه

ی دقیق  نحوه. ای در برندارد ها در مدارس به صورت رایگان است و هزینه مراقبت از بچه

. شود سازماندهی و اجرا از سوی مدارس تعیین می

نوع . آموزان در مدرسه همانند زمان عادی مدارس خواهد بود زمان مراقبت اضطراری از دانش

های بعد از ظهر رایج در   آموزان نیز از نظر آموزشی و تربیتی همانند برنامه مراقبت از دانش

  .های مدارس تمام وقت است مدارس و نیز برنامه

شود، لطفاً به  های غذایی دیگر ارایه می های شما ناهار یا وعده  به بّچه در این باره که آیا در مدرسه

.  مدیران مدارس مراجعه کنید

 رسمی از سوی مدرسه است و از این رو  آموزان یک برنامه مراقبت اضطراری از دانش

 . آموزان از پوشش بیمه برخوردار هستند دانش


