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مس تخرج من قانون امحلاية من عدوى الامراض
تبصري اولياء الامور وفق الفقرة  34البند  2من قانون امحلاية من عدوى الامراض ()IFSG

اعزاءان الاابء
لقد قررمت ان يدخل طفلمك مرافقنا الايفاجنيلية اخملصصة لالطفال .وحنن نشكرمك عىل الثقة اليت عربمت عهنا بتقدميمك الطلب .ونمتىن ان
نكون رشيك تربوي متعاون وحمل الثقة.
وهبذا الكتيب نريد ان نقدم لمك
 نظام رايض الاطفال الايفاجنيلية،
 النظام اخلاص مبجلس الاابء التابع لرايض الاطفال الايفاجنلية،
 الرشوط الاضافية للقبول.
يف هذا الكتيب س يكون واحضا ،ومن اجل قبول طفلمك ابنمك الطرف املسؤول عن الطفل وحنن كصاحب امتياز عن مرافق الاطفال
الايفاجنيلية .وبذكل س تكون هناك حقوق وواجبات متبادةل .وهذه س تدخل حزي التنفيذ عند توقيع عقد القبول.
ويف البدء نرغب بتوضيح دوران كرشيك لمك يف تربية وتعلمي والارشاف عىل طفلمك .وكذكل نرغب ان نكون طرف يف تنفيذ معلية
التعميد املوعود هبا.
وان اكن للك نظام مقدمته ،فاننا نرغب ابملرور عىل مضاميهنا .والتسمية ملرفق الاطفال خاصتنا يه يف احلقيقة تسمية شامةل ملا ييل
(حضانة الاطفال ،روضة الاطفال ،حضانة املدرسة ومرفق لالطفال الذلين تتجاوز اعامرمه ذكل) ومن خالل العقد معمك نود بدمع
عائلتمك بعملية الرتبية والتعلمي والارشاف واكامل ومواصةل ذكل .وذكل عقد الارشاف والرتبية والتعلمي هو وفق اجلزء الثامن من قانون
الشؤون الاجامتعية ( )SGBوقانون دمع الش باب اخلاص بوالية هسن (.)HKJGB
وهذا يوجه وفق خطة الرتبية والتعلمي يف والية هسن ومصلحة طفلمك وحاجاته الفردية يف خشصه وعالقته مع الاطفال الاخرين.
حنن نمتىن لمك والنفس نا ،ابن يشعر طفلمك يف مرفقنا ابخلري وانمل بتعاون جيد.
ـ امجلعية العامة ملرافق الاطفال الايفاجنيلية يف ماربورج ـ
ـ رئاسة امجلعية ـ

نظام املرافق الايفاجنيلية لالطفال
ديباجة
ان املرافق اليومية الايفاجنيلية لالطفال يه عرض من قبل امجلعية العامة للطائفة الايفاجنيلية يف ماربورج .وفهيا يس تقبل الاطفال من
لك الطبقات وبغض النظر عن اصوهلم ،او تبعيهتم االثنية او ديهنم ويراعون بشلك اكمل مبا تعنيه الفقرة  22من قانون الشؤون
الاجامتعية اجلزء الثامن ( .)SGB VIIIوالاطفال يتعلمون يف جو من الاطمئنان والثقة الكتشاف مواههبم وقدراهتم واظهارها.
ان املرافق الايفاجنيلية توجه نفسها واىل جانب الرشوط القانونية للفقرة  22من قانون الشؤون الاجامتعية اجلزء الثامن ()SGB VIII
والفقرة  26من قانون دمع الش باب ( )HKJGBوفق خطة الرتبية والتعلمي يف والية هسن ،املوجودة يف املرافق الايفاجنيلية لالطفال
لالطالع علهيا ،واليت ينبغي ان تدون فهيا مالحظات منتظمة عن جمرايت التعلمي للطفل وتوثيقها.
ان عامية الرتبية يف املرافق الايفاجنيلية لالطفال تعمتد عىل رساةل الاجنيل للمس يح .وبذاك س تاخذ مسأل ذات معىن وقمية وكذكل
مواضيع دينية وس تعطى توجهيات مساعدة للتغلب عىل الصعوابت احلياتية حاليا ويف املس تقبل ومضن اطر التعالمي املس يحية .ويه تدمع
وتشجع ومع العروض العائلية املمكةل اولياء الامور يف اعامل التعلمي والرتبية والارشاف وكذكل يف امتام مسأةل التعميد.
ان التعاون املشرتك بني ممثيل املرفق والاشخاص الذلين يعملون مكربني واولياء الامور الذلين يف العادة مه الوادلان ،هو رضوري
للجميع.
استنادا للفقرة  8أ من قانون الشؤون الاجامتعية اجلزء الثامن ( )§ 8a SGB VIIIفان صاحب الامتياز للمرافق الايفاجنيلية لالطفال
يتوىل ابرام االتفاقات مع املؤسسات الرمسية ملساعدة الش باب من خالل العمل معا عىل اختاذ اجراءات امحلاية يف حال تعرض الطفل
للخطر.
ومن اجل اماكنية امتام هذه الواجبات ،ال ميكن التنازل عن وجود تعاون ممثر ومشرتك بني الاابء او اولياء الامور والاشخاص العاملني
مكربني.

الفقرة  1القبول
( )1يف املرفق يقبل الاطفال بغض النظر اىل الشخص او اصهل او تبعيته االثنية او دينه ،الذلين يسكنون يف الرقعة اجلغرافية
اليت يقع فهيا مرفق الاطفال.
( )2مسأةل القبول حتدد وفق املراحل العمرية التالية:
 احلضانة 6 :اشهر ـ  3س نوات (حسب ما تسمح به ظروف العمل)،
 روضة الاطفال 3 :س نوات ـ حىت ادلخول اىل املدرسة،
 حضانة املدرسة :اعتبارا من دخول املدرسة حىت امتام الس نة الرابعة عرش من العمر.
 اجملاميع غري اخلاضعة للعمر :من  6اشهر حىت امتام الس نة الرابعة عرش من العمر (وحسب ما تسمح به ظروف
العمل).

الفقرة  2اجراءات قبول خاصة
( )1تمت معلية القبول يف املرفق ،بعد التاكد من ان الطفل وحميطه خال من الامراض املعدية ومن احلرشات .وكذكل وقبل القبول
يف املرفق جيب اثبات ،ابن الطفل ووفق املادة  2من (قانون حامية حصة الاطفال) يف والية هسن قد تلقى مجيع اللقاحات
وفق مراحهل العمرية.
وهذا ميكن اثباته بشهادة طبية قبل القبول .ويف حال عدم اعطاء اولياء الامور موافقهتم عىل بعض لقاحات امحلاية العامة،
فعلهيم ان يقدموا توضيح خطي ،ابهنم مل يعطوا موافقهتم خبصوص بعض اللقاحات.
( )2الاطفال /الذلين يعانون من عوق جسدي ،نفيس او رويح ،ميكن قبوهلم يف املرفق ،ان اكن متوفر هناك ما يالمئ حالته.
والاطفال الذلين جيب توفري هلم غذاء ميكن ان حيصلوا عىل قبول بضمنه وجبة غداء ،اذا ما دفعت تاكليفها.
( )3الاطفال الذلين يسكنون خارج ماربورج مبكن قبوهلم اذا ما اخذت لك الطلبات وبعد تقدمي موافقة البدلية خبصوص املشاركة
يف التاكليف.

الفقرة  3اجراءات القبول
()1
()2
()3
()4
()5

موعد القبول املعتاد هو يف  .01اب/اوغسطس من لك عام .والرشوط العامة للحصول عىل مقعد يف املرفق اخلاص ابالطفال
نظمت يف الرشوط املمكةل املوجودة يف عقد القبول.
وان جتاوز عدد الطلبات عدد املقاعد اخملصصة ،تقرر الادارة اعطاء املقاعد الشاغرة وفق معايري معينة اليت حتدد بعد
الاس امتع اىل جملس الاابء .وال يوجد حق الحد عىل مقعد يف مرافق الاطفال.
واذا ما طلب اولياء الامور موعد اخر لقبول طفلهم ،فيكون هذا ممكنا ما دامت هناك مقاعد شاغرة حتت الترصف.
يقدم طلب القبول اىل ادارة املرفق.
وتمت املوافقة عىل القبول بتوقيع عقد القبول من قبل الطرفني.

الفقرة  4ادلوام يف مرفق الاطفال
( )1ملصلحة الطفل يقرتح ان يكون ادلوام يف مرفق الاطفال بشلك منتظم .وهذا يكون هل امهية من منطلق تربوي ،ابن يكون
الاطفال يف الساعة  9.00عىل اعىل تقدير يف مرفق الاطفال.
( )2عىل اولياء الامور ان ينتهبوا ،اىل انه عند وقت الاغالق اليويم جيب ان يسمل الطفل حتت رعايهتم مرة اخرى او حتت رعاية
الشخص املفوض من قبلهم .وان املبالغ النقدية الناش ئة عن عدم مراعاة هذه الامور يتحملها اولياء الامور.
( )3ان منع الطفل من ادلوام يف مرفق الاطفال ،جيب اخبار الادارة او املريب يف مجموعة اخلدمة وعىل جناح الرسعة.

الفقرة  5اوقات الفتح والغلق
()1
()2

()3

()4

ان مرفق الاطفال مفتوح من يوم االثنني اىل يوم امجلعة .واوقات ادلوام ابلضبط س تكون معلقة يف اعالن داخل املرفق.
عطةل مرفق الاطفال تكون اربعة اسابيع عىل اعىل تقدير ،ويعلن عهنا يف بداية لك عام بعد االتفاق ما بني الادارة وجملس
الاابء .اضافة اىل ذكل وحبسب العادة فان مرفق الاطفال يكون مغلقا يف وقت اعياد امليالد وحىت بداية شهر اكنون
الثاين/فرباير وملدة مخسة اايم.
من املمكن ان يكون مرفق الاطفال مغلقا اىل مخسة اايم يف الس نة بسبب فعاليات خاصة (تدريب طامق التعلمي ،سفرة معل،
اايم التحضريات ،اايم لفرق العمل ،اخل) .ومواعيد الاغالق س تقدم الولياء الامور قبل شهر عىل الاقل من حدوث ذكل
وبطريقة مناس بة.
جيب اغالق مرفق الاطفال اذا طلبت او قررت دائرة الصحة ذكل بسبب انتشار مرض معدي او بسبب ظروف معلية
خاصة (عىل سبيل املثال :بسبب احلاالت املرضية الكثرية لطامق التعلمي).

الفقرة  6السلوك اثناء حاالت املرض او احلوادث
()1
()2

()3
()4
()5
()6

ملصلحة حصة الاطفال ينبغي عىل الطفل املريض ان ال جيلب اىل مرفق الاطفال .وابس تطاعة الادارة ان متنع الطفل املريض
من ادلوام.
يلزم اولياء الامور اببعاد الطفل عن ادلوام يف مرفق الاطفال وعىل الفور ،اذا اكتشف ان الطفل او احمليط اذلي يعيش فيه
مصاب مبرض معدي او انتشار احلرشات مثل القمل مضن اطار قانون امحلاية والوقاية الصحية الفقرة  34الصفحة  ،24او من
الشك مبثل هذه الامراض او مثل هذه احلاالت.
ان اكتشف ان الطفل مصاب ابحدى الامراض املعدية هو به حرشات مثل القمل او هناك احامتل من هذا القبيل ،فان
الادارة ال تتحمل مسؤولية الابالغ اىل دائرة الصحة اليت جيب ان تقدم من قبل ويل الامر.
ان الادارة ملزمة مضن اطار قانون امحلاية والوقاية الصحية ابخبار دائرة الصحة ابدق التفاصيل.
تطالب الادارة وقبل عودة الطفل املريض او املصاب ابن تكون هناك شهادة طبية تؤكد سالمته .تاكليف الشهادة الصحية
يتحملها اولياء الامور.
تس تطيع ادارة مرفق الاطفال من منع الطفل من ادلوام يف حال ثبوت اصابته مبرض او ابحلرشات .ويف حاةل الشك بوجود
ذكل يصار اىل تقدمي شهادة طبية تؤكد سالمة الطفل تقدم عند حضور الطفل اىل ادلوام يف املرة القادمة .اليت تطابق املعىن
املوجود يف البند  5امجلةل .2

الفقرة  7اعطاء ادلواء يف مرفق الاطفال
( )1ان اكن من الرضوري ان يتناول الطفل دواء لفرتة وجزية او طويةل املوصوف هل من قبل طبيب او طبيبة ،فيجب ان يقدم
خطيا من قبل ويل الامر وتسمية ادلواء ومدة تناوهل وكذكل المكية املعطاة يف لك مرة اىل الادارة او اىل املريب يف مجموعة
اخلدمة.

( )2قبل اعطاء الطفل ادلواء يف مرفق الاطفال جيب استشارة الطبيب املعاجل .وهنا يلزم اولياء الامور ابن حيرروا الطبيب او
الطبيب من رشط واجب الكامتن .واذا ما رفض ويل الامر حترير الطبيب من رشط واجب الكامتن ،مفن حق مرفق
الاطفال الامتناع عن اعطاء ادلواء.
( )3يس تطيع مرفق الاطفال الامتناع عن اعطاء ادلواء ،اذا مل يكن من الرضوري ان يتناول الطفل ادلواء اثناء تواجده يف مرفق
الاطفال .والادوية غري املوصوفة طبيا جيب ان ال تعطى من قبل مرفق الاطفال.

الفقرة  8جملس الاابء
( )1ان الفعاليات واعامل مرفق الاطفال غري مغطاة التاكليف متول من قبل صاحب الامتياز  ،البدلية ومساهامت الاابء .مقدار
مسامهة الاابء ومقدار املبلغ املطلوب للطعام لتامني وجبة غداء حتدد بعد مناقشة ذكل بني ممثل مرفق الاطفال وبدلية
مباربورج .ويوحض ذكل اكرث يف ملحق "الرشوط التمكيلية لعقد القبول" .واعفاء حممتل من مسامهة الوادلين يرصح هبا يف عقد
القبول.
( )2ان قدم مرفق الاطفال وجبة افطار او خدمات اضافية اخرى ،عىل سبيل املثال يف الاعياد يصار اىل ان يرفع صاحب
الامتياز مبلغ خاص بذكل ،ويف العادة (مبلغ مقطوع للتاكليف اجلانبية).

الفقرة  9الارشاف
()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7

املوظفون العاملون مكربني يف مرفق الاطفال مه مسؤولون اثناء اوقات ادلوام عن اطفالمك.
الواجب وفق البند  1يشمل ايضا الاحتفاالت ،اليت تقام اثناء اوقات ادلوام وخارج بناية مرفق الاطفال (ترحال ،معاينات
اخل).
واجب الارشاف يبدأ مع اس تالم الطفل من قبل املريب يف مرفق الاطفال ،وتنهتيي عند اس تالم الطفل من قبل ويل الامر
او الشخص اخملول واملسمى من قبهل خطيا.
يف حال قدم ويل الامر تعهدا خطيا اىل الادارة ابن الطفل يذهب وحده ما بني البيت ومرفق الاطفال بعد انهتاء ادلوام،
فان معلية الارشاف تنهتيي عندما يرتك املريب الطفل عند خمرج مرفق الاطفال.
من واجب الادارة او املريب عدم ترك الطفل ان يذهب وحده ما بني مرفق الاطفال والبيت اذا اكن يعاين من اعراض
مرضية او نفس ية او ان اكن هناك خطورة عىل حياته بسبب املواصالت .يف هذه احلال جيب عىل ويل الامر او الشخص
اخملول من قبهل خطيا اس تالم الطفل.
يف الطريق ما بني البيت ومرفق الاطفال ويف حال الاحتفاالت اخلاصة (الاعياد واحلفالت) اليت يشارك هبا الاطفال واولياء
الامور ،فان الارشاف عىل الطفل ينحرص مبسؤولية ويل الامر.
الارشاف يف دار رعاية الاطفال يبدأ عندما خيرب الطفل مربيه بوجوده .وينهتيي عندما يرتك الطفل ادلار يف الوقت املتفق
عليه .وميكن االتفاق عىل امور خاصة اخرى.

الفقرة  10التعاون يف الاجراءات لتجنب تعرض سالمة الطفل للخطر
( )1صاحب الامتياز ،الادارة والعاملني يف مرفق الاطفال وحسب االتفاق املربم قانونيا مع اجلهات اخملتصة ابالرشاف عىل
الاطفال (دائرة شؤون الش باب) ملزمون للمشاركة ابالجراءات لتجنب تعرض سالمة الطفل للخطر .وهذا ينفذ وفق الحئة
امحلاية اخلاصة مبرفق الاطفال .وهذا الواجب يتطلب كذكل ارسال املعلومات الشخصية واعالم اجلهات احلكومية اخملتصة.
وذلكل ميكن ان تمت معلية قبول الطفل فقط عندما يوافق ويل الامر عند ابرام عقد القبول عىل تداول البياانت املطلوبة
خبصوص حامية سالمة الطفل من اخلطر.
( )2يلزم اولياء الامور ابملشاركة ،ان مل يكونوا مه من املصابني ،ابجراءات امحلاية املوضوعة من قبل مرفق الاطفال من اجل
حامية سالمة الطفل من اخلطر.

الفقرة  11التامني ضد احلوادث
اثناء اوقات ادلوام ويف الاحتفاالت الرمسية ملرفق الاطفال وكذكل يف الطريق ما بني املسكن ومرفق الاطفال او املدرسة فان الاطفال
وفق الفقرة  2البند  1رمق  8أ والفقرة  8البند  2رمق 2ـ 4من قانون الشؤون الاجامتعية اثمنا ( )SGB VIIIمؤمنني دلى رشكة التامني
اخلاصة يف والية هسن العنوان (.)Unfallkasse Hessen, Leonardo-da-Vici-Allee 20, 60486 Frankfurt

الفقرة  12امحلاية ابلتامني
( )1ابلنس بة لالرضار اليت يتسبب هبا طفل مل يتجاوز السابعة من العمر يتحملها الشخص املرشف عليه وقت حصول ذكل وفق
الرشوط القانونية .الطفل الزال قارصا عىل فعل اجلرمية ومن غري املمكن حتميهل ذكل .ابرمت الكنيسة الايفاجنيلية كورهسن ـ
فادلايك ( )Kurhessen-Waldeckاتمني الزايم متنوع .وهذا يدخل حزي التنفيذ ،عندما مل ينفذ واجب الارشاف من قبل
الادارة او املوظف املريب.
( )2ان حدثت ارضار يف الطريق مابني البيت ومرفق الاطفال او ابلعكس فان واجب الارشاف ليس من مسؤولية موظفي
مرفق الاطفال .وابلنس بة ملثل هذه الارضار فاهنا غري مشموةل ابلتامني.

الفقرة  13جملس الاابء
من اجل دمع واتمني تعاون مشرتك ورضوري ما بني مرفق الاطفال واولياء الامور ،يؤسس جملس الاابء وفق اسس نظام جمالس
الاابء.

الفقرة  14التنفيذ
هذا النظام دخل حزي التنفيذ بعد قرار الاحتاد العام مجلعيات الكنائس الايفاجنيلية يف ماربورج يف  .2014/02/01وبذكل الغي نظام
مرافق الاطفال الايفاجنيلية املؤرخ يف .2010/06/01

ماربورج يف 2014/01/21

جملس ادارة الاحتاد العام مجلعيات الكنائس الايفاجنيلية يف ماربورج

النظام اخلاص مبجلس الاابء
التابع ملرافق الاطفال الايفاجنيلية
مقدمة
ان عرض خدمة العوائل املمكةل من قبل ممثل املرفق الايفاجنييل اخلاص ابالطفال خيدم التطور الشخيص لتحمل املسؤولية اذلانية
والعمل القادر املشرتك مضن مفهوم رشوط الفقرة  22من قانون الشؤون الاجامتعية ( )SGBاثمنا ويف نفس الوقت يراعي عقد
الارشاف والرتبية والتعلمي لوالية هسن وفق املادة  26من قانون مساعدة الش باب والاطفال يف والية هسن ( ،)HKJGBوكذكل هو
احلال ابلنس بة للكنيسة استنادا اىل رساةل الس يد املس يح .والكهام يتطلب تعاون مشرتك مبين عىل الثقة الاكمةل ما بني املمثل ،الادارة،
واملوظفني العاملني مكربني واولياء امور الاطفال املؤمتن علهيم .وملصلحة الطفل عىل اللك ان يظهروا رشاكة تربوية ذات مسؤولية عالية.
هذه الرشاكة الرتبوية ينبغي ان تصاغ بتبادل املعلومات بشلك مفتوح مبا خيدم مصلحة الطفل ،وكذكل بتبادل املقرتحات البناءة من اجل
تنفيذ الواجبات .ومن اجل جعل اطر وحفوى هذا التعاون منطقيا ،قرر الاحتاد العام يف ماربورج النظام التايل ذكره.

الفقرة  1اجامتع الاابء
()1

()2

()3
()4
()5
()6

اولياء الامور الاطفال املسجلني دلى مرفق الاطفال مه من يشلك اجامتع الاابء .اذلي جيب ان يعقد مرتني يف الس نة عىل
اقل تقدير .وتمت ادلعوة ذلكل بشلك خطي واعطاء املعلومات عن جدول الاعامل واحملافظة عىل ان توهجه ادلعوة ابس بوع
قبل املوعد عىل الاقل.
يدعى اىل اجامتع الاابء والاهمات الول مرة من صاحب الامتياز او ادارة مرفق الاطفال بعد مناقشة ذكل مع جملس الاابء
بعد مرور س تة اسابيع عىل بداية ادلوام عىل ابعد تقدير .وميكن ان يدعى اىل ذكل الاجامتع بعد ذكل املوعد ،اذا
 .1قدم ثلث اعضاء اجامتع الاابء،
 .2او جملس الاابء او
 .3اذا قدمت ادارة مرفق الاطفال طلبا بذكل اىل صاحب الامتياز مع ذكر الاس باب.
يدار اجامتع الاابء ابلعادة من قبل ادارة مرفق الاطفال او من قبل خشص اخر اذلي ينتدبه صاحب الامتياز ذلكل.
يف حال اختاذ القرارات فان اكن ويل امر طفل واحد مه اكرث من خشص فلهم صوت واحد.
ان اجامتع الاابء هو ال خيضع لعدد احلارضين يف حال اختاذ القرارات .وميكن اختاذ القرار اذا اكنت هناك اغلبية اصوات
احلارضين .يف حال تساوي الاصوات يعد القرار الغيا.
ان قرارات جملس الاابء لها صبغة التوصية .وان حقوق وواجبات صاحب الامتياز والعاملني يف مرفق الاطفال تبقى دون
املساس هبا.

الفقرة  2واجبات اجامتع الاابء
دلى جملس الاابء عىل وجه اخلصوص الواجبات التالية:
.1
.2
.3
.4

تقدمي املقرتحات اخلاصة ابلعمل يف مرفق الاطفال وخبصوص التعاون مع صاحب الامتياز والاشخاص العاملني هناك واولياء
الامور ،اىل جملس الاابء.
مناقشة تقرير صاحب الامتياز او تقرير ادارة مرفق الاطفال عن النشاطات اليت مت تنفيذها والاخرى اخملطط لها واملوافقة
علهيا،
واجراء انتخاب املتحدث ابمس الاابء،
املوافقة عىل تقرير جملس الاابء ومناقش ته.

الفقرة  3انتخاب املتحدث ابمس اولياء الاابء
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينتخب جملس الاابء للك مجموعة يف مرفق الاطفال منحداث ابمس الاابء وممثلية ،ويف حال اكنت مجموعة واحدة يف املرفق
يصار اىل ان يكون هناك ممثالن اثنان.
تمت الانتخاابت حسب قرار جملس الاابء والاهمات ،بشلك منفصل حسب اجملموعات او من خالل اجامتع الاابء كلك.
من هل حق الانتخاب او ينتخب مه مجيع اعضاء جملس الاابء .ان اكن ويل امر الطفل مه اكرث من خشص فلهم صوت واحد.
جترى الانتخاابت بشلك رسي ،عندما يطلب ذكل من قبل احد اعضاء اجامتع الاابء ومن الذلين حيق هلم الانتخاب.
ينتخب من حيصل عىل اغلب الاصوات .يف حال تعادل الاصوات يصار اىل جوةل اعادة .يف عدم التوصل اىل اغلبية،
فالفاصل يه القرعة .ومعلية القرعة تنفذ من قبل احد ممثيل صاحب الامتياز.
فرتة املتحدث ابمس الاابء تبدأ ابالنتخاابت وتس متر كام جرت العادة س تة واحدة .بس تطيع ان يقرر اجامتع الاابء وقبل
انتخاب جملس الاابء ان تكون املدة سنتان.
ان تنازل املتحدث ابمس الاابء او احد املمثلني عن وظيفته ،النه فقد صفة الانتخاب او اس تقال ،ينتخب اولياء الامور يف
تكل اجملموعة خلفا هل للمدة املتبقية من الوظيفة.
صيغة وكيفية اجراء الانتخاابت يقررها اجامتع الاابء ،اذا مل تكن هناك قواعد اثبتة متفق علهيا قبل ذكل.

الفقرة  4جملس الاابء
()1
()2
()3
()4

ان املتحدثون ابمس الاابء وممثلهيم يكونون جملس الاابء.
فرتة جملس الاابء يه مثل فرتة املتحدثني ابمس الاابء .ويبقى جملس الاابء حىت الانتخاابت اجلديدة الختيار متحدثني ابمس
الاابء.
ينتخب جملس الاابء رئيسا من بني اعضائه وانئبني .املادة  3البند  4و  5ترسي كقياس الن يقوم ممثل صاحب الامتياز
ابجراء القرعة .يف حال اكن للمرفق مجموعة واحدة ،فان املتحدث ابمس الاابء يكون هو رئيس جملس الاابء يف نفس الوقت.
ان عضو الرئاسة ميثل جملس الاابء امام صاحب الامتياز وادارة مرفق الاطفال.

( )5ميكن ان اييت ممثل عن عضو جماس الاابء ان اكن هناك ما مينعه من احلضور.
( )6اعضاء جملس الاابء مه عاملون بصفة رشفية .ومه يعلمون ابهنم اثناء فرتة معلهم وما بعد ذكل ان يلزتمون جانب الصمت.
( )7ليس العضاء جملس الاابء الصالحية بتوجيه التعلاميت ملمثل الاحتاد الايفاجنييل او ادارة املرفق او العاملني فيه .وتبقى
حقوق صاحب الامتياز والادارة والعاملني دون مساس هبا.

الفقرة  5واجبات جملس الاابء
()1

()2

()3
()4

()5

دلى جملس الاابء الواجبات التالية:
 .1دمع العمل الرتبوي يف مرفق الاطفال ابالستشارة،
 .2طرح مناقشة اماين وحمفزات ومقرتحات الواردة من اولياء الامور مع صاحب الامتياز و  /او الادارة،
 .3العمل عىل حتقيق تعاون ملئه الثقة ما بني صاحب الامتياز للمرفق والادارة والعاملني من هجة واولياء الامور من هجة
اخرى،
 .4تقدمي تقريرا عن معهل اىل اجامتع الاابء مرة يف الس نة عىل الاقل.
قبل اختاذ القرارات من قبل صاحب الامتياز او من قبل ادارة مرفق الاطفال ،يس تانس برأي جملس الاابء يف احلاالت
التالية:
 .1وضع اخلطوط العريضة للرتبية يف مرفق الاطفال وكذكل قبل تنفيذ مشاريع تربوية خاصة،
 .2الاس تأانس بوهجات النظر واملعايري الادارية لتعيني او ترسحي العملني،
 .3تغيري هدف مرفق الاطفال،
 .4عند القيام ابجلرد،
 .5التخطيط الجراءات بناء،
 .6وضع املعايري ملنح املقاعد الشاغرة يف مرفق الاطفال،
 .7الغاء مقعد يف مرفق الاطفال من قبل صاحب الامتياز،
 .8تثبيت اوقات ادلوام،
 .9تثبيت مواعيد العطةل ومواعيد الاغالق الاخرى وتقدمي اجملموعات اخلدمية او للطوارئ اثناء فرتة الاغالق.
 .10تثبيت مساهامت الاابء.
عىل صاحب الامتياز ان مينح جملس الاابء الفرصة لالطالع عىل مزيانية مرفق الاطفال قبل اصدار القرار.
ان مناقشة القضااي وفق البند  1وجلسات الاس امتع وفق البندين  2و  3ينبغي ان يصار الهيا يف جلسة حوار .وان اعطى
جملس الاابء نصيحة مكتوبة خبصوص قضية معينة وفق البند  ،2فذكل جيب ان ايخذ بنظر الاعتبار وتقدميه اىل اللجنة
اخملتصة ابختاذ القرار لالطالع علهيا.
عىل صاحب الامتياز ان يقدم جمللس الاابء املعلومات والواثئق الالزمة وجيعلها حتت ترصفه يف وقت مبكر من اجل ان يقوم
بعمهل بشلك جيد.

الفقرة  6جلسات وقرارات جملس الاابء
()1

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ان جملس الاابء يدعى جللس نه التاسيس ية من قبل ممثل صاحب الامتياز او ادارة مرفق الاطفال ،وكذكل احلال جللساته
التالية مع بيان جدول الاعامل يف فرتة اس بوع .جترى ادلعوة يف املاكن كام جرت العادة وتكون خطية ،اذا ما قدهما املمثل
بشلك خطي.
تدار اجللسة التاسيس ية وحىت انتخاب رئيس للمجلس من قبل ممثل صاحب الامتياز او ادارة مرفق الاطفال .وفامي بعد
تكون ادارة اجللسات عىل عاتق رئيس جملس الاابء.
يكون اجمللس مكمتل النصاب ،اذا اكن نصف عدد الاعضاء بضمهنم رئيس اجمللس او من ينوب عنه حارضا.
تتخذ القرارات ابالغلبية البس يطة .يف حاةل التساوي ابالصوات يعد القرار الغيا.
ان جلسات جملس الاابء ليست علنية.
يشارك ممثل صاحب الامتياز و  /او ادارة مرفق الاطفال يف جملس الاابء بصوت استشاري .وبطلب من ممثيل الاابء ميكن
مناقشة بعض النقاط دون حضور الادارة او ممثل صاحب الامتياز.
املاكن املطلوب لعقد الاجامتع يوفره صاحب الامتياز دون مقابل.
عن جمرايت الاجامتع ينبغي ان يكتب حمرض.

الفقرة  7امس يات الاابء
()1
()2

()3
()4

ادارة مرفق الاطفال او العاملني اخملتصني مبجموعة يدعون اولياء الامور بعد مناقشة ذكل مع ممثل الاابء وبيان احلاجة اىل
عقد امس ية لالابء والاهمات.
ختدم امس يات الاابء والاهمات وعىل وجه اخلصوص مناقشة التقرير حول العمل يف اجملموعات ،مناقشة اخلربات املتوفرة
دلى اجملموعات جراء العمل ،املشالك واملشاريع .ويه فرصة كذكل للمتحدث ابمس الاابء والاهمات لتقدمي املعلومات عن
سري العمل يف جملس الاابء والاهمات.
تقام امس ية الاابء والاهمات ،اذا ما قدم ثلث اولياء الامور او املمثلني عن الاابء والاهمات او جملس الاابء والاهمات طلبا
من اجل ذكل دلى ادارة املرفق مع ذكر الاس باب.
يس تطيع ممثل صاحب الامتياز املشاركة يف امس ية الاابء والاهمات.

رشوط تمكيلية لعقد القبول
ان الاحتاد العام يف ماربورج (اذلي اطلق عليه هنا "صاحب الامتياز") ميثل من قبل ادارة املرفق،
وويل الامر مكمثل للطفل قانوان،
وضعا حول مسائل التعلمي والرتبية والارشاف عىل الطفل مضن ما تنص عليه الفقرة  22من قانون الرشون الاجامتعية اثمنا ()SGB
والفقرة  26من قانون مساعدة الاطفال والش باب يف والية هسن ( )HKJGBيف عقد القبول الرشوط التمكيلية التالية:

الفقرة  1ماكن املرفق
()1
()2

()3
()4

()5
()6

()7

يتعهد صاحب الامتياز بتوفري مقعد للطفل .حق قانوين ملاكن يف الظهرية او للهنار ابمكهل غري موجود.
ان العرض اخلاص لوقت الظهر او للهنار ابمكهل يكون يف الغالب حمدودا واقل من طلب الاابء والاهمات .ويف احلاالت
اخلانقة تقدم هذه املقاعد للعوائل اليت حتتاهجا بشلك كبري ،وحيتفظ صاحب الامتياز ابحلق ،وبعد التحدث مع الوادلين بتغيري
العرض اخلاص ابالرشاف .ما ان تتغري احلاةل الوظيفية او العائلية ،اليت مل تعد تتطلب املقعد لوقت الظهرية او الهنار ابلاكمل،
يكون من الواجب الاخبار عن ذكل .وتوزيع مقاعد الاطعام يه من مسؤولية الادارة.
يف حال اس مترار الارشاف اىل ما بعد الساعة الواحدة بعد الظهر ويف حال اكن ادلوام الكرث من س تة ساعات ،فان تقدمي
وجبة غداء ساخنة ومتاكمةل يشء ملزم.
يف حاةل الاطفال الذلين تقل اعامرمه عن سن الثالثة تبدأ بعد موعد القبول فرتة التاقمل وهذه يتفق علهيا بشلك منفرد .وهذا
يعمتد عىل مدى قابلية الاندماج دلى الطفل وتس تغرق  4اسابيع .وهذا ال تشمل الزايرات السابقة ملرفق الاطفال واايم
التعرف عىل املاكن.
وان اكنت هناك امنية لتغيري صيغة الارشاف او عرض اخلدمة فيجب ان تقدم بشلك خطي من قبل ويل الامر .وس يوافق
صاحب الامتياز ،ما ان تكون الطاقة الاستيعابية للمقاعد املطلوبة وعرض اخلدمة املطلوب متوفرة.
ينهتيي الالزتام وفق البند :1
 .1الغي تسجيل الطفل من قبل ويل الامر،
 .2اذا بلغ الطفل املرحةل العمرية للك نوع من انواع مرفق الطفل،
 .3عند بداية الالتحاق الالزايم ابملدرسة،
 .4عندما يتاخر ويل الامر بدفع املبلغ اخلاص ابالابء ،وتاكليف الرعاية او اجاميل التاكليف اجلانبية الكرث من شهرين،
 .5بدخول فسخ العقد من قبل صاحب الامتياز حزي التنفيذ.
خبصوص اوقات الفتح والاغالق تكون وفق الفقرة  5الصفحة  5من (نظام املرافق الايفاجنيلية لالطفال).

الفقرة  2املبلغ اخلاص ابلوادلين  /تاكليف الرعاية  /اجاميل التاكليف اجلانبية
()1
()2
()3
()4

حيدد املبلغ اخلاص ابلوادلين وتاكليف الرعاية من قبل صاحب الامتياز بعد مناقشة ذكل مع مدينة ماربورج .رفع املبلغ اييت
مع بداية العام اجلديد للمرفق.
ابلنس بة للنشاطات اخلاصة وادوات ملامرسة الفن اليدوي اخل ،يضاف مبلغ خاص (اجاميل التاكليف اجلانبية) .ومكية مبلغ
اجاميل التاكليف اجلانبية حيدد من قبل صاحب الامتياز ابلعادة يكون مواشاك لتغطية التاكليف.
ان مبالغ املساهامت وتاكليف الرعاية والتاكليف اجلانبية تدفع ايضا يف اوقات الاغالق وعندما يغيب الطفل وكذكل يف حال
عدم اس تخدام املقعد .ومن اجل حتقيق نظرة معلية عن هذه التاكليف ،سريفق ملحق بذكل.
حيرر اولياء الطفل من دفع مبلغ املسامهة عندما تنهتيي الس نة التحضريية لاللتحاق يف املدرسة ،ويمت ذكل بشلك تلقايئ .واىل
جانب ذكل جيب ان يدفع اجاميل التاكليف اجلانبية وفق البند  2و  3يف حال تقدمي طلب للتحرر من دفع مبلغ املسامهة
والقاعدة ذلكل هو ( )BAMBINIامجلةل .1

الفقرة  3اس تحقاق ودفع
مبلغ مسامهة الوادلين وتاكليف الرعاية واجاميل التاكليف اجلانبية
()1

()2

()3

()4
()5
()6

ان مبلغ املسامهة حتسم ابلعادة من قبل رابطة دائرة الكنائس ملنطقة كريشهاين وماربورج من احلساب املرصيف عىل طريقة الـ
 .SEPAوالمنوذج املرصيف لـ  SEPAاذلي جيب ان ميلل من قباللشخص اذلي يتوىل ادلفع موجود مكلحق .وحيول املبلغ
عىل حساب املس تفيد رمق ( ،)DE 19ZZZ000892512ويف حاالت منفردة يذكر رمق العميل عىل منوذج التحويل
املرصيف .وهبذا املعىن يوجه خطاب خاص من ادلائرة الادارية.
يدفع مبلغ مسامهة الوادلين بشلك مس متر بغض النظر عن اس تخدام املقعد بشلك حقيقي او ال .وهذا يرسي ايضا يف
الاوقات اليت تغلق فهيا املرفق وفق املادة  5البند  2و  4و  5او وفق املادة  6البند  1و  2و  6من نظام مرافق الاطفال
الايفاجنيلية.
ويف حاالت اس تثنائية حيول املبلغ عىل حساب رابطة دائرة الكنائس يف كريشهاين وماربورج وعىل احلساب التايل:
IBAN: DE 72 520 604 100 20 2800 101
BIC: GENO DE F1EK1
وتدفع املبالغ حىت اخلامس من لك شهر.
وان قام صاحب الامتياز ابلغاء مشاركة الطفل لفرتة معينة من عرض اخلدمة ،يلغى واجب ادلفع لتكل الفرتة( .انظر اىل
الرشوط التمكيلية الفقرة  1البند .)5
ان اكن هناك عدة اولياء امور الذلين مل يسددوا مبلغ مسامهة الوادلين وتاكليف الرعاية واجاميل التاكليف اجلانبية فهم مديونون
بشلك جامعي.
ان اوحض اولياء الامور عن الاس تعداد للمشاركة يف اجراءات التحويل املرصيف ،فان رسوم التحويل تلقى عىل عاتقهم يف
حال مل يغطي احلساب املبلغ املراد حتويهل.

( )7يف حال منح املساعدات الاجامتعية او نقود العاطلني عن العمل ميكن احلصول عىل تكل املبالغ من اجلهة ماحنة املساعدة
للش باب .ويف حال اكن ادلخل حمدودا فهناك الاماكنية لدلمع .يف هذا احلال توهجوا رجاءا اىل قسم الارشاف عىل الاطفال
يف (دائرة الش باب) يف مدينة ماربورج .من خالل ابقة التعلمي واملشاركة تتوفر الاماكنية للحصول عىل دمع مايل خبصوص
الراعية اوقات الظهرية والسفرات وامور اخرى .يف هذه احلال توهجوا رجاءا اىل السلطة اخملتصة.
( )8يف حاالت مسببة ميكن ختفيض مبلغ املسامهة .تقدم الطلبات اىل دائرة الكنائس كريشهاين ـ ماربورج الواقعة يف:
(.)Barfüßertor 34, 35037 Marburg
مزيد من املعلومات تقدهما مديرات مرافق الاطفال ودائرة الكنائس كريشهاين ـ ماربورج.
الفقرة  4انسحاب  /الغاء
()1
()2
()3

()4

يس تطيع اولياء الامور يف اي وقت الغاء مشاركة الطفل بطلب الغاء خطي يقدم اىل ادارة مرفق الاطفال قبل مدة شهر
وفرتة الاهناء تكون عىل هناية الشهر.
الغاء العقد من قبل ويل الامر يكون قبل بداية التدريس ،بسبب التبديل بسبب احلدود العمرية او التبديل اىل مرفق اطفال
اخر ،ينبغي ان براعي فرتة الالغاء (انظر البند .)1
يس تطيع صاحب الامتياز الغاء العقد يف فرتة شهر حىت هناية الشهر ،اي ينهتيي الواجب اذلي يلزمه بتوفري املقعد وفق الفقرة
 1البند  6رمق  ،4وذكل بسبب غياب الطفل لفرتة اربعة اسابيع دون عذر او عندما يعرض الطفل نفسه او الاطفال
الاخرين اىل اخلطر ابس مترار .قبل معلية الالغاء يصار اىل الاس امتع اىل اراء ويل الامر وجملس الاابء والاهمات .وكذكل
اجلهة اخملتىص ابالرشاف عىل الاطفال التابعة ملقدم املساعدة للش باب ،اليت لها احلق القانوين بتوفري مقعد يف رايض
الاطفال ،ينبغي ان تشارك يف مسأةل اختاذ القرار .اماكنية الالغاء الس باب خارجة عن الارادة تبقى دون مساس.
خالفا للفرتة املذكورة يف البند رمق  1ترسي حلضانة الاطفال تنظمي خاص .من املمكن فسخ العقد من قبل ويل الامر حىت
هناية شهر ش باط  /يناير لتارخي  ،07/31وحىت هناية شهر ترشين اول  /اوكتوبر لتارخي  01/31من العام التايل.

الفقرة  5اقرارات اولياء الامور
( )1يقر اولياء الامور ابلتوقيع يف عقد القبول،
 .1ابهنم عىل ابعد تقدير يف اليوم الاول دلوام طفلهم يف املرفق
 تقدمي شهادة طبية اليت تؤكد عدم وجود امراض معدية او حرشات،
 تقدمي اقرار ابن الطفل قد تلقى مجيع لقاحات امحلاية الطبية العامة املوامئة لعمره او تقدمي اقرارا خطيا ،اذلي
فيه تبني عدم تقدمي املوافقة عىل لقاحات حمددة،
 .2ابن يف احمليط اذلي يعيش به الطفل مل تظهر اعراض مرض معد او حرشات وال توجد شكوك بوجود ذكل حاليا،
 .3واهنم يوافقون يف حال حصول حادث او املرض املفايجء ابن ينقل الطفل من قبل ادارة املرفق او احد العاملني هناك
اىل طبيب او طبيبة او اىل الستشفى،
 .4واهنم جيددون املعلومات عن الادوية املطلوبة للك فرتة،

 .5الاخبار عن التغيري احلاصل ابلنس بة للشخص اذلي يس تمل الطفل وبشلك خطي،
 .6ابهنم تلقوا نسخة من نظام مرفق الاطفال ومن نظام جملس الاابء والاهمات ،والتعلاميت الولياء الامور عن قانون
امحلاية من العدوى ،وكذكل الرشوط التمكيلية لعقد القبول واهنم يعرتفون بلك ذكل.
( )2يف حال ما ورد يف البند  1رمق  ،3فان ادارة مرفق الاطفال ملزمة اخبار ويل الامر عىل الفور.

الفقرة  6موافقة ويل الامر عىل مجع وتداول البياانت
الغراض معل مرفق الاطفال،
المتام هذا العقد ولغرض ما يصب يف مصلحة الطفل
( )1يوافق اولياء الامور مكمثلني قانوان الطفاهلم ،ابن بياانهتم وبياانت طفلهم ولالغراض املتاتية من معل مرفق الاطفال ومن هذا
العقد ،ابهنا سرتفع وختزن وتصنف وتغري وتس تخدم .وهذا يشمل ايضا اماكنية حتويلها اىل ادلوائر احلكومية والكنيس ية
اخلاضعة لرشوط حامية املعلومات احلكومية والكنيس ية (الفقرة  12من قانون حامية املعلومات احلكويم الكنييس
( .)DSG-EKDحتويل البياانت اىل دوائر غري حكومية او كنيس ية ممكن وفق الفقرة  13من قانون حامية املعلومات
( )DSG-SKDاذا اكن ذكل رضوراي المتام الواجبات الرضورية امللقاة عىل عاتق مرفق الاطفال او عىل عاتق صاحب
الامتياز .عن قانون حامية املعلومات للكنيسة الايفاجنيلية يف املانيا ميكن تقدمي املعلومات اىل اولياء الامور اذا رغبوا بذكل.
( )2يقر اولياء الامور وبوضوح اتم موافقهتم عىل نقل البياانت اخلاصة هبم او بطفلهم الشخصية من قبل صاحب الامتياز او
الادارة او العاملني يف املرفق عند حفص او تنفيذ اجراءات مضن اطار الفقرة  8أ من قانون الشؤون الاجامتعية ()SGB
اثمنا (الفقرة  10من نظام مرفق الاطفال) ،اىل اجلهة اخملتصة ابالرشاف عىل الاطفال (دائرة الش باب) او ادلوائر احلكومية
اخملتصة الاخرى.

الفقرة  7الرشوط اخلتامية
ان اصبحت اجزاء من هذا العقد غري فاعةل ،حتل حملها الرشوط املدنية العامة .فاعلية بقية اجزاء العقد تبقى دون مساس.

ماربورج يف 2014/01/21
رئاسة الاحتاد العام لرابطات الكنائس الايفاجنيلية يف ماربورج

تعلاميت الولياء الامور
حسب الفقرة  34البند  5صفحة  2من قانون امحلاية من العدوى ( )IFSGمن قبل مديرة مرفق الاطفال (او من قبل ممثل عهنا).

عندما يكون طفلمك حامال ملرض معد ومن مث يداوم يف املرفق املشرتك ،اذلي س يقبل هبا ،ممكن ان تنتقل العدوى اىل اطفال اخرين
وكذكل اىل املربني واملرشفني .عدا ذكل فان الرضع والاطفال اثناء فرتة مرض معد تكون مناعهتم ضعيفة وممكن ان يصابوا ابمراض
خمتلفة (ابخملالطة) .ومن اجل جتنب ذكل ،نرغب من خالل هذه الورقة ان الايضاح لمك عن واجبمك ،سلوكمك والترصف العام ،كام
ينص علهيا قانون امحلاية من العدوى .هبذا اخلصوص ينبغي ان تعلمون ،ابن الامراض املعدية ابلعادة ليست مع النقص ابلنظافة او عدم
الاهامتم .ذلكل نرجو دامئا من اجل تعاون ملئه الثقة وبشلك مفتوح.

حيدد القانون ،ابن طفلمك ال يسمح هل اذلهاب اىل مرفق الاطفال ،اذا
 .1اذا اكن مصاب مبرض معد وبشدة ،اذلي تكون الاصابة به من خالل عدد بس يط من اجلراثمي .وهذه الامراض حسب
الوصف ما ييل:
 ادلفرتي
 الكولريا
 التيفوئيد
 مرض السل
 الاسهال بسبب بكرتاي EHEC
 امحلى الزنفية الفايروس ية
 الطاعون
 شلل الاطفال
لك هذه الامراض اتيت الينا حباالت منفردة.
 .2واملرض املعد ،هو اذلي من املمكن ان يكون حباالت منفردة ويكون صعب ومعقد .وهذه يه:
 السعال ادلييك
 احلصبة
 الناكف
 امحلى القرمزية
 اجلدري

 السحااي بسبب بكرتاي Hib
 الهتاب السحااي
 اجلرب
 القوابء احللقية
 الهتاب الكبد الوابيئ A
 الزحار اجلرثويم
 .3اصابة الراس ابلقمل ومل تكن هناك معاجلة.
 .4قبل امتام سن السادسة وهو مصاب ابلهتاب املعدة والامعاء او ببكرتاي سلمونيال او الشك ابمراض مشاهبة.

ان طرق العدوى لالمراض املذكورة خمتلفة .الكثري من حاالت الاسهال ومرض الكبد الوابيئ  Aيه ما يسمى ابلعدوى الانتشارية.
والعدوى اتيت من قةل نظافة اليدين ،وكذكل بسبب الاطعمة غري النظيفة ،وفقط حباالت اندرة عن طريق الاش ياء مثل (مناديل اليد،
املوبيليا ،والالعاب).
العدوى عن طريق الرذاذ او الهواء يه المراض مثل احلصبة ،الناكف ،اجلدري ،والسعال ادلييك .اما االتصال عن طريق الشعر،
البرشة ،اخملاط تنتقل امراض اجلرب ،القمل ،القوابء احللقية.
هذا يوحض ابن يف املرافق امجلاعية خصوصا تكون ماكن مناسب النتقال العدوى لالمراض املذكورة .ذلكل نرجومك يف حال مرض طفلمك
فعال ،ابن اتخدوا بنصيحة طبيب العائةل او طبيب الاطفال (مثال :يف حاةل احلرارة املرتفعة ،عالمات التعب الظاهرة ،التقيوء بتكرار،
الاسهال الكرث من يوم واحد ،واعراض مقلقة اخرى).
يس تطيع الطبيب اخبارمك ـ يف حال الشك مبرض هو عندما يكون التشخيص حارضا ـ فامي اذا اكن دلى طفلمك مرض ،اذلي مينعه من
زايرة مرفق الاطفال وفق قانون الوقاية من العدوى.
هل جيب ان يبقى الطفل يف البيت او حىت يف املستشفى للعالج ،اخربوان رجاءا برسعة واخربوان ايضا ابلتشخيص ،يك نس تطيع
وابلتعاون مع دائرة الصحة اختاذ لك الاجراءات الرضورية ،من اجل منع انتشار املرض املعدي.
كثري من الامراض املعدية تنجح العدوى هبا قبل ظهور اعراض املرض الاعتيادية .هذا يعين ،ابن طفلمك قد يكون قد عدا زمالئه
الاطفال او املربني ،عندما جيب عليه البقاء ،ابعراض املرض الاوىل ،يف البيت .يف هذه احلاةل جيب علينا اخبار ابيق الاهمات والاابء
بشلك خفي عن وجود ذكل املرض املعد.
يف بعض الاحيان يس تمل الاطفال او البالغون مسبب املرض ،دون الاصابة ابملرض .كذكل يف بعض احلاالت ينتقل مسبب املرض عن
طريق اس تخدام مقعد التواليت لفرتة طويةل او عن طريق الرذاذ املتطاير بسبب القحة او عن طريق الهواء اخلارج من النفس.

من خالل ذكل يكون خطر العدوى اىل زمالء اللعب او اىل الاخرين .وذلكل ووفق قانون الوقاية من العدوى ،فان "انرش" امراض
الكولريا ،بكرتاي ادلفرتي ،EHEC ،التايفوئيد ،امحلى نظرية التيفية ،والزحار ،يسمح هل ابلعودة اىل املرفق امجلاعي فقط مبوافقة دائرة
الصحة وبعد تلقي التعلاميت مهنا.
كذكل عندما يكون احد عندمك يف البيت يعاين من مرض معد فعال او مسببا للعدوى ،ميكن ان يصاب املوجودون يف البيت الاخرون
ومن مث ينرشونه ،حىت دون ان يصابوا مه ابملرض .يف هذه احلال جيب ان يبقى طفلمك يف البيت ايضا.
مىت يكون هناك منع من ادلوام يف مرفق الاطفال ابلنس بة لالطفال او النارشين للمرض او ابلنس بة لطفل حامل للفايروس لمك غري
مصاب ابملرض ،خيربمك به الطبيب املعاجل او دائرة الصحة .ويف تكل احلالتني جيب عليمك اخباران.
ضد امراض ادلفرتي ،احلصبة ،الناكف (احلصبة الاملانية) ،شلل الاطفال ،التايفوئيد ،الهتاب الكبد الوابيئ  ،Aهناك لقاحات متوفرة.
ان اكن ذكل يوفر امحلاية ،تس تطيع دائرة الصحة رفع املنع يف حاالت منفردة .رجاءا تذكروا ايضا ،ابن امحلاية من خالل اللقاح كام ختدم
يف حاالت منفردة فاهنا تفيد بشلك عام.
ان اكنت دليمك اس ئةل اخرى ،توهجو رجاءا اىل طبيب العائةل او طبيب الاطفال او اىل دائرة الصحة.

