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 (Drammen kommune) اغالق المدارس في بلدية درامن
 

 مارس/ اذار. ١٣من تاريخ  (  Drammen kommune)لقد تم أغالق المدارس في بلدية درامن

الصحية أو في وظائف  وخدمة الرعايةستقوم المدارس بتقديم عرض رعاية لألطفال الذين يعمل أولياء امرهم في مجال الصحة 

 اجتماعية حيوية أخرى. وينطبق الشيء نفسه على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ممن يعتمد أولياء امرهم على عروض الرعاية.

 

واألطفال ذوي الحاجة للرعاية الخاصة ممن يتعذر االعتناء بهم عندما تكون المدارس  ٤-١الصف تنطبق عروض الرعاية على طالب 

 ومرافق الرعاية النهارية مغلقة.

 

ضمن ساعات دوام المدارس االعتيادية وأنشطة أوقات  عة االولى من الدراسة االبتدائيةيتوفر عرض الرعاية لتالمذة المراحل االرب

 هممكان ل ال اللذينوهذا يعني من حيث المبدأ ان التالميذ  .SFO / AKS)بـ )وبعد الدوام المدرسي المعتادة المعروف  الفراغ ما قبل

لن يحصلوا على مكان في خدمات الرعاية في   SFO / AKS)  (باألساس في أنشطة أوقات الفراغ ما قبل وبعد الدوام المدرسي

. ستكون المدارس مرنة إذا رغب أولياء األمور SFO / AKS)  (وبعد الدوام المدرسيساعات عمل وأنشطة أوقات الفراغ ما قبل 

. يتلقى التالميذ نفس العرض التعليمي الذي يتلقاه (SFO / AKS )تأمين مكان في أنشطة أوقات الفراغ ما قبل وبعد الدوام المدرسي 

 التالميذ في المنزل.

 
 المهام الحيوية اجتماعياالحق في الحصول على خدمات الرعاية بسبب 

 
ألوالدهم بسبب عملهم في وظائف اجتماعية حيوية ابالغ المدرسة  يطلب من أولياء االمور المؤهلين للحصول على عرض الرعاية

 .ةبذلك. ينطبق هذا الحق على الوالدين الذين يعمل كالهما بوظيفة حيوية اجتماعيًا أو إذا كان المعيل الوحيد لديه مثل هذه الوظيف

 

لن  فإنهاالوطنية ولهذا  عن السلطاتمن حيث المبدأ، تعتمد البلدية على اخالص جميع أولياء األمور للمبادئ التوجيهية التي صدرت 

تفرض اثباتات من ارباب العمل. الهدف الرئيسي هو تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا مع الحفاظ على وظائف المجتمع الحيوية 

 المهمة.

المدارس  الرسمية. تعتمدمع التوجيهات  البيت تماشيااء االمور يريدون ابقاء اوالدهم في يالحالي فان أغلب اول بسبب الظرف

ا مم .الحاجة إلى مثل هذه الخدمة بدقة ادرسومن عرض الرعاية قد  االستفادةذين يرغبون لعلى ان اولياء االمور ال باألساس

اراد مدير المؤسسة/مدير المدرسة طرح سؤال يتعلق بتقييم اولياء  إذا. أن ترحب بالطالب عليها يعني أن المدارس يجب

يتم ذلك من خالل االتصال الهاتفي األمور،  
 

 الحق في عرض الرعاية بسبب احتياجات الرعاية الخاصة

 
 ضرورة،الخاصة وفقا لحاجة الطالب للرعاية  العرض كانت االستفادة من إذاما في، يجب على أولياء األمور أن يقرروا بداية

رعاية لهؤالء الطالب في الحاالت التي يحتاج التقديم خدمة ب تقوم المدارسوف س. على رعاية الطفل إمكانية االهل مقابل

   .الحيوية في المجتمع ضمن الوظائفوظائف مصنفة  هذا بغض النظر عما إذا كان كال الوالدين لديهما. لذلك الوالدينفيها 

 

يجب  هنا،. العدوى انتشارالتقليل من فرص  إذا كان ذلك يؤدي الى قد يكون من المناسب تقديم خدمات الرعاية في المنزل،

.احتياجات الوالدين علىخطر اإلصابة بالعدوى  تغليب  

 

لديها عند التخطيط. يُتوقع حدوث تغيب كبير في الموظفين المتاحين  عدديجب على المدارس أيًضا أن تأخذ في االعتبار 

.مما سيقلل من الفرص والقدرة على تسهيل عرض الرعاية هذا المقبلة،الفترة   

 

 
 

 (Thomas Larsen Sola) توماس الرسن سوال

 Drammen kommune)مدير البلدية للمدارس في بلدية درامن )
 
 


