
 ونموذج الموافقة 19احتماالت الخطر من كوفيد 

عت على هذه الوثيقة فإن حقوقك وحقوق طفلك القانونية قد إذا ما وق  
 !تتأثر، نرجو منك قراءة الموضوع بعناية

 

 

جديد علينا جميعاً. ونحن في شركة منطقة شانتش  19أن "كوفيد  2020أيار  16صرحت د. بوني هنري في 

Corporation of District of Saanich  قمنا ابتداء باالستجابة لتوجيهات مسؤولي الصحة العامة بإغالق كافة مرافقنا

وتوقفنا عن تقديم الخدمات. ونحن نستجيب اآلن للتوجيهات بإعادة فتح هذه المرافق وتقديم الخدمات بحذر لجمهورنا واضعين 

 ام األول.سالمة العاملين لدينا وجمهورنا في المق

ائمة )هذه ق تياآلجائحة عالمية وتهديداً لسالمتنا وصحتنا المحلية. وما يتوفر لدينا من معلومات هو  19يبقى كوفيد 

 ال تغطي كافة االحتماالت(:

بين الجمهور في منطقة برتش كولومبيا لمرض  قد تسبب في انتقال العدوى 2ـ  أن العامل المعدي سارـ كوفيد .1

  ؛19تقال يصل خطره حد التسبب في الوفاة يعرف بكوفيد خطير وقابل لالن

من حيث السعة كما تعرفه المادة  على مستوى االقليمقرر المسؤولون عن الصحة العامة لدينا أن هذا يمثل حدثاً  .2

 من قانون الصحة العامة؛ 51

 بهم؛يمكن أن ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين ممن يتصل  2أن الشخص المصاب بسارـ كوفيد ـ  .3

 .19ويزيد عدد المصابين بكوفيد  2أن اجتماع الناس في تواصل قريب يمكن أن يزيد من انتشار سارـ كوفيد ـ  .4

في أحد مرافقنا و/أو أثناء مشاركته في برامجنا،  2أن الشخص )مهما كان عمره( لن يصاب بسارـ كوفيدـ نضمن ال

وهي موجودة الطالعكم على موقع  19ية من كوفيد ولكننا اتخذنا الخطوات المطلوبة لتطوير خطتنا في الوقا

 www.saanich.ca  كما أننا طورنا أيضاً سياساتنا وإجراءاتنا وهي متوفرة الطالعكم على موقعwww.saanich.ca .

ولكن يبقى الخطر قائماً من اندالع وسوف نطبق السياسات واإلجراءات،  19كوفيد وقد شرعنا في تطبيق خطة الوقاية من 

 بالرغم من كل جهودنا. 19حاالت كوفيد 

المرض بأية طريقة عن زيارة مرافقنا و/أو االستفادة من خدماتنا. نحن بمن المهم جداً أن يمتنع أي شخص يشعر 

كل  أن يمتنع لتشخيص اإلصابة المحتملة. ومن الضروري جداً ال نوظف لدينا مختصين في الصحة وال نقوم بالفحص 

أية أعراض دالة على المرض.  عليه ظهرتشخص عن اصطحاب طفل إلى أحد مرافقنا إذا كان ذلك الطفل يشعر بتوعك أو 

 مرة أخرى، نحن ال نقوم بإجراء الفحص لهذا الغرض.

نفرض التباعد الجسدي بين األطفال. سوف نقلص عدد  بالنسبة لمخيماتنا وبرامجنا األخرى المخصصة لألطفال، لن

األطفال في كل برنامج بالمقارنة مع العدد القياسي. وسوف نركز على النظافة الصحية ونوفر معدات تعقيم األيدي عندما 

 وهو ما يبدأ األطفال يومهم في برامجنا وبعدما ينتهون منه. وبالرغم من ذلك، فإن من المهم أن نسمح لألطفال باللعب

( واستخدام معدات ساحة اللعب. معظم Tagيتضمن األلعاب التي سيحدث فيها تالمس )مثل لعبة من ُيلمس يخرج من اللعب 

الفعاليات أو كلها ستتم في الهواء الطلق. إذا كنتم تفضلون االكتفاء بفعالية الهواء الطلق، الرجاء اختاروا ألطفالكم البرنامج 

 الذي يوفر ذلك.

 الوالدين/األوصياء )حسب الحالة( وضع الحروف األولى من أسمائهم على هذا النموذج مع الشكر. نرجو من
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يوما من زيارته أحد مرافقنا و/أو  14 لقد تعرض للمرض خال هقد أنه أو طفلتمن المهم جداً بالنسبة ألي شخص يع

على تلفون   Recreation Administrationيخبرنا بذلك مباشرة باالتصال بإدارة الترفيه  أند برامجنا حالمشاركة في أ

سوف نشارك غيرنا في المعلومات . 811، ويطلب المساعدة الطبية المناسبة باالتصال أوالً بالرقم 2504755422

لكي تدخلوا مرافقنا و/أو تشاركوا في برامجنا و/أو ترسلوا  ألغراض تعقب االتصاالت إذا اقتضت الضرورة. عنكم الشخصية

 إليها طفلكم يجب أن توافقوا على ذلك.

 الرجاء أن ال تسمحوا لطفلكم بالمشاركة في أي من فعالياتنا أو برامجنا إذا ما كان الطفل:

 يوما األخيرة. 14خالل  األنفلونزاـ يعاني من البرد أو أعراض تشبه 

 يوماً األخيرة. 14صل مع أي شخص آخر يعاني من هذه األعراض خالل ـ إذا كان قد ات

 يوماً األخيرة. 14أو ـ كان قد اتصل مع أي شخص آخر سافر خارج كندا خالل 

 

والرجاء مالحظة ما يلي: إذا ما ظهرت على طفلكم أعراض اإلصابة في الجهاز التنفسي أو المرض، فإننا لن نسمح 

 له بالمشاركة.

المهم جداً أن نتحلى جميعاً بالهدوء والتعاطف خالل فترة الجائحة. إي شخص يبدي أي نوع من السلوك  أخيراً، من

 العدائي تجاه العاملين لدينا أو أي شخص آخر في أحد مرافقنا و/أو برامجنا سُيطلب منه المغادرة وعدم العودة.

على أطفالكم، نرجو منكم االطالع  19وفيد إذا كنتم ترغبون في مزيد من المعلومات بصدد األخطار المتصلة بك

 :BC CDCعلى المنشورات التالية الصادرة عن وكالة الصحة الكندية في برتش كولومبيا 

 k-12المخصص للمدارس  19ـ دليل الصحة العامة عن كوفيد 

COVID-19 Public Health Guidance for K-12 School Settings 

 المخصص لرعاية األطفال.  19ـ دليل الصحة العامة عن كوفيد 

COVID-19 Public Health Guidance for Child Care Settings 

 

 قرأت/ قرأنا وفهمنا ونوافق على احتماالت الخطر ونموذج الموافقة. الحروف األولى: _______
 

 

التوجيهات المقدمة إليهم. أطلعُت/أطلعنا مع األطفال على احتماالت الخطر ونموذج الموافقة وطلبنا منهم ضرورة سماع 
 الحروف األولى ______

 

 

 

 

 


