
يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
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ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: 
يُرجى قراءة النماذج بعناية شديدة.

يُرجى التوقيع على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى 
أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو 

السياسات.

يجب إعادة إرسال هذه النماذج إلى 
المركز قبل أن يبدأ طفلك في الدراسة أو في نفس اليوم.

السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في 
هذه الصفحة هي مستندات قانونية.
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اسم الطفل:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

اسم ولي األمر/الوصي: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

خطة الوصول والمغادرة: برنامج إرلي هيد ستارت وبرنامج هيد ستارت ورعاية الطفل

أعطي اإلذن بتسليم طفلي من المركز في نهاية اليوم الخاص بالبرنامج إلى الشخص )األشخاص( الُمفوض المدرج أدناه وبالطريقة المذكورة أعاله. إذا كان ولي األمر/الوصي القانوني هو 
الُمخّول فقط باستالم الطفل، قم باإلشارة أدناه "ال أحد". إذا كان الطفل يخضع ألمر قضائي تقييدي، فيتعين عليك تقديم نسخة من هذا األمر القضائي إلى المركز.

سوف يصل طفلي إلى برنامج إرلي هيد ستارت أو برنامج هيد ستارت أو مركز رعاية الطفل:

 توصيل الطفل من قبل ولي األمر/الوصي
 سير الطفل الخاضع لإلشراف بصحبة شخص يبلغ من العمر 14 عاًما أو أكثر )برنامج هيد ستارت( أو شخص بالغ )برنامج إرلي هيد ستارت(
 سير الطفل الخاضع لإلشراف بصحبة شخص يبلغ من العمر 14 عاًما أو أكثر )برنامج هيد ستارت( أو شخص بالغ )برنامج إرلي هيد ستارت(

 وسائل النقل الخاصة التي يتولى ولي األمر تجهيزها أو استئجارها
 وسائل النقل الخاصة التي يتولى نظام المدارس الحكومية المحلية أو إدارة شؤون األطفال واألسر تجهيزها

 أخرى )يرجى التحديد( 

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

يُرجى التحقق إذا كان الشخص المذكور يستلم الطفل فقط أو يستلم الطفل في حاالت الطوارئ فقط، أو ُمخول باستالمه في كلتا الحالتين.

1. االسم 

صلة القرابة 

العنوان 

رقم الهاتف الذي يمكن االتصال عليه نهاًرا 

الهاتف الخلوي 

2. االسم 

صلة القرابة 

العنوان 

رقم الهاتف الذي يمكن االتصال عليه نهاًرا 

الهاتف الخلوي 

3. االسم 

صلة القرابة 

العنوان 

رقم الهاتف الذي يمكن االتصال عليه نهاًرا 

الهاتف الخلوي 

سوف يصل طفلي إلى برنامج إرلي هيد ستارت أو برنامج هيد ستارت أو مركز رعاية الطفل:

 توصيل الطفل من قبل ولي األمر/الوصي
 سير الطفل الخاضع لإلشراف بصحبة شخص يبلغ من العمر 14 عاًما أو أكثر )برنامج هيد ستارت( أو شخص بالغ )برنامج إرلي هيد ستارت(
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 وسائل النقل الخاصة التي يتولى نظام المدارس الحكومية المحلية أو إدارة شؤون األطفال واألسر تجهيزها

 أخرى )يرجى التحديد( 

تاريخ ميالد الطفل: 

 كالهما حاالت الطوارئ فقط استالم الطفل

 كالهما حاالت الطوارئ فقط استالم الطفل

 كالهما حاالت الطوارئ فقط استالم الطفل
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إذن الفحص: أعطي اإلذن لموظفي مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن إلجراء الفحوصات التالية بوصفها جزًءا من خدمات برنامج هيد ستارت المنتظمة كما هو موضح في 
الصفحات 19-20 من الكتيب:

اإلبصار: يفحص فريق الرعاية الصحية قوة إبصار طفلك باستخدام جهاز فحص اإلبصار من شركة SPOT أو ربما يتم استكمال الفحص من خالل االستعانة بطالب 
البصريات بكلية نيو إنجالند للبصريات تحت إشراف أساتذة إكلينيكيين تابعين لهذا البرنامج. يتم إجراء هذا الفحص الكتشاف ما إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في 

اإلبصار. تتطلب معايير األداء الخاصة ببرنامج هيد ستارت إجراء فحص قوة اإلبصار خالل أول 45 يوًما من التحاق الطفل.

السمع: يفحص فريق الرعاية الصحية السمع لدى طفلك باستخدام إحدى أدوات االنبعاثات الصوتية )OAE( لفحص السمع الكتشاف ما إذا كان طفلك يعاني من مشكلة في 
السمع. تتطلب معايير األداء الخاصة ببرنامج هيد ستارت إجراء فحص السمع خالل أول 45 يوًما من التحاق الطفل. 

الطول / والوزن: يقوم فريق الرعاية الصحة بوزن وقياس طول كل طفل مرتين في السنة باستخدام الموازين ومقياس ستاديوميتر لقياس الطول للتأكد من توافر معدل 
النمو المناسب. يتم إجراء هذه الفحوصات في جو جماعي، ويستمتع معظم األطفال حقًا بهذا النشاط.

ويتمثل الغرض من هذه الفحوصات في تزويدك أنت والموظفين بفحص سريع لصحة طفلك ونموه. وقد تشير بعض نتائج الفحص إلى الحاجة إلى تقييم آخر. إذا كان هناك أي مؤشر على 
الحاجة إلى تقييم آخر، فسيتم إبالغك وإدراجك في وضع خطة تلبي احتياجات طفلك على أفضل وجه. إذا كانت لديك أي استفسارات، يتعين عليك االتصال بمدير خدمات الصحة والتغذية 
التابع للبرنامج الخاص بك لالستفسارات المتعلقة بفحوصات قوة اإلبصار والسمع أو األطوال واألوزان. ضع عالمة في المربع أدناه فقط إذا كنت ال ترغب في أن يقوم الموظفين بإجراء 

الفحوصات المذكورة أعاله.

 ال، ال أعطي إذني لموظفي برامج هيد ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD إلجراء فحوصات قوة اإلبصار أو السمع أو الطول/الوزن.

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

:)WIC( الموافقة على اإلفصاح عن المعلومات الشخصية لبرنامج ماساتشوستس للنساء والرضع واألطفال

االسم القانوني للطفل: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

رقم الهاتف: العنوان: 

يُرجى قراءة هذا النموذج بعناية ووضع عالمة في إحدى المربعات أدناه قبل توقيع هذه الموافقة. يقدم برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابع لمؤسسة ABCD خدمات عالية 
الجودة في مجال الصحة، والصحة العقلية، وصحة الفم، والتغذية لدعم نمو جميع األطفال المسجلين ودعمهم في االستعداد لاللتحاق بالمدارس. يتمثل الغرض من هذه الموافقة في السماح 

لمؤسسة ABCD بمشاركة بعض المعلومات الديموجرافية والصحية المذكورة أعاله بشأن طفلك مع موظفي إدارة ماساتشوستس للصحة العامة المرّخص لهم والذين يديرون برنامج التغذية 
التكميلية للنساء والرضع واألطفال )WIC(. وتهدف مشاركة هذه المعلومات إلى زيادة معدل االلتحاق ببرنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال )WIC( وبرنامج هيد ستارت، 
وتسهيل تنسيق الخدمات الصحية والتغذوية من أجل تحسين مستوى التثقيف الصحي وتعزيز صحة وعافية األفراد المشاركين في برنامج ماساتشوستس للتغذية التكميلية للنساء والرضع 

.ABCD وأولئك المسجلين في برنامج هيد ستارت أو برنامج إرلي هيد ستارت لمؤسسة )WIC( واألطفال

 أمنح اإلذن لبرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بمشاركة موظفي إدارة ماساتشوستس للصحة العامة 
المفّوضين والذين يديرون برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع واألطفال )WIC( )موظفي برنامج WIC( في المعلومات التي تتعلق باسمي وعنواني والمعلومات الشخصية التالية 

 المذكورة أعاله بشأن طفلي: )1( االسم؛ )2( وتاريخ الميالد؛ )3( وقيم قياسات الطول والوزن؛ )4( وقيم الهيموجلوبين/الهيماتوكريت )5(؛ وجرعة النظام الغذائي؛ و 
)6( مستويات الرصاص.

أو

 أمنح اإلذن لبرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بمشاركة موظفي برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع 
واألطفال )WIC( في المعلومات التالية فقط: )1(  اسمي؛ )2( وعنواني؛ )3( واسم طفلي؛ و )4( تاريخ ميالد طفلي.

لقد قرأُت هذا النموذج وفهمتُه وتلقيُت إجابات عن األسئلة التي طرحتُها بشأنه. إنني أتفهم أن هذه الموافقة طوعية وسوف تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة من التاريخ المذكور أدناه، 
إال إذا أرسلُت إخطاًرا خطيًا لبرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابع لـ ABCD في وقت مبكر بأنني أسحب موافقتي كليًا أو جزئيًا. وأنا أفهم أن سحب هذه الموافقة ال يمكن 

أن ينطبق على المعلومات التي تمت مشاركتها قبل إلغاء الموافقة. وأدرك أن لدي الحق في الحصول على نسخة من هذا النموذج بعد قيامي بالتوقيع عليه.

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي: 

اسم ولي األمر/الوصي بحروف واضحة: 

تاريخ ميالد الطفل: 
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تفويض بنشر معلومات صحية:

اسم ولي األمر/الوصي: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

اسم الطفل:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

تاريخ ميالد الطفل: 

نحن نتفهم أن المعلومات الصحية لطفلك هي معلومات شخصية، وسوف نحمي خصوصية تلك المعلومات. نحتاج إلى إذنك قبل أن نتمكن من الحصول على المعلومات الصحية لطفلك من 
مقدمي الرعاية الصحية له. سيساعدك موظفو برنامج هيد ستارت التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD علي استكمال النموذج واإلجابة على أي استفسارات قد 

تراودك. يُرجى قراءة المعلومات الواردة أدناه بعناية قبل التوقيع على هذا النموذج.

اسم مقدم الرعاية الصحية الذي ترغب في مشاركة برنامج هيد ستارت التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD للمعلومات الصحية معه:

أمنح اإلذن لبرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بنشر و/أو الحصول على المعلومات الصحية لطفلي وفقًا 
لما هو موضح في الصفحات 25 و26 من هذا الكتيب.

بموجب التوقيع على نموذج اإلذن هذا، فإنك تمنح اإلذن باستخدام أو مشاركة المعلومات الصحية المحمية الخاصة بطفلك كما هو موضح أعاله. يحق لك االطالع على المعلومات الصحية 
الموضحة في نموذج اإلذن هذا والحصول على نسخة منها. كما يحق لك الحصول على نسخة من هذا النموذج بعد قيامك بالتوقيع عليه.

إذا وقّعت على هذا اإلذن، فبإمكانك تغيير رأيك في أي وقت، إال إذا تمت مشاركة المعلومات الصحية بالفعل بناًء على تفويضك. إللغاء هذا اإلذن، يرجى تقديم إخطار كتابي إلى مدير 
البرنامج في مركز هيد ستارت الخاص بطفلك.

لقد قرأت هذا النموذج وتمت اإلجابة على جميع أسئلتي حول هذا النموذج. بالتوقيع، أقر بأني قرأت وقبلت كل ما سبق.

  ال، ال أمنح اإلذن لبرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD بنشر و/أو الحصول على المعلومات 
الصحية  لطفلي. إذا لم توقع على هذا اإلذن، فلن تتمكن "برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال" من الحصول على المعلومات الصحية لطفلك مباشرةً من 
مقدمي الرعاية الصحية الخاصين به وستتحمل أنت مسؤولية الحصول عليها وتقديمها للمركز. وهذا يعني أيًضا أن برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال 

التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD لن تشارك المعلومات الصحية لطفلك مع مقدمي الرعاية الصحية لطفلك وأنك ستكون مسؤوالً عن 
تزويدهم بهذه المعلومات مباشرة.

فاكسالهاتفاالسم والعنوان 

طبي

متعلق 
باألسنان

أخرى

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

الموافقة على استعمال الواقي من الشمس:
أنا أعطي إذني لموظفي ABCD باستعمال غسول واق من الشمس لطفلي. وأدرك أنه سوف يتم استخدام هذا الغسول للنشاطات الخارجية في وقت الصيف. ضع عالمة في المربع أدناه 

فقط إذا كنت ال تريد لفريق العاملين استعمال الواقي من الشمس.

 ال، أنا ال أعطي إذني لموظفي ABCD باستعمال الواقي من الشمس.

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

أنا أعطي إذني لموظفي ABCD باستعمال غسول واق من الشمس لطفلي. أفهم أن معقم اليدين لن يتم استخدامه بدالً من غسل اليدين، ويتم استخدامه فقط تحت إشراف الموظفين. سيتم 
استخدامه فقط عندما ال يتوفر غسل اليدين. تحتوي معقمات األيدي على 60 بالمائة على األقل من اإليثانول أو 70 بالمائة على األقل من األيزوبروبانول. لن يتم إعطاء األطفال دون سن 

الثانية معقم اليدين تحت أي ظرف من الظروف. ضع عالمة في المربع أدناه فقط إذا كنت ال تريد لفريق العاملين استعمال معقم األيدي.

الموافقة على استخدام معقم اليد:

 ال، أنا ال أعطي إذني لموظفي ABCD باستعمال معقم األيدي.

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:



يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
العام الخاص بالبرنامج 2021-2020

8/2020ملف: ملف الطفليجب أن تحتوي كال النسختين على التوقيع األصلي

اسم الطفل:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

تاريخ الميالد: 

 اسم ولي األمر / الوصي: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

هاتف االتصال أثناء اليوم 

العنوان: 

اسم جهة االتصال في حالة الطوارئ:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

هاتف الطوارئ: 

بصفتي ولي األمر/الوصي القانوني، أعطي إذني لموظفي برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD الذين تم اعتمادهم 

 في تدريبات اإلسعافات األولية لألطفال واإلنعاش القلبي الرئوي لتقديم اإلسعافات األولية لطفلي وفقًا لما تقتضيه الحاجة ونقل طفلي إذا لزم األمر إلى مستشفى   

أو أقرب مرفق طبي لتلقي الرعاية في حاالت الطوارئ. في حالة الطوارئ، أفهم أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لالتصال بي. إذا تعذر الوصول إلّي، فإنني أعطي موافقتي لجهة االتصال في 
حالة الطوارئ المذكورة أعاله للتصرف نيابة عني حتى أكون متاًحا. في حالة تعذر الوصول إلى أي شخص، فإنني أمنح اإلذن بموجب هذا للطبيب أو فريق الطوارئ المدرب في مرفق 

العالج وأطلب منه أن يقوم باإلجراءات المناسبة والعالج الطبي الالزم لطفلي.

أوافق على مراجعة هذه المعلومات وتحديثها متى حدث تغيير.

8/2020ملف: مجموعة اإلسعافات األولية للفصول الدراسيةيجب أن تحتوي كال النسختين على التوقيع األصلي

نموذج إذن اإلسعافات األولية/الطوارئ - العام الدراسي 2021-2020

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

اسم الطفل:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

تاريخ الميالد: 

 اسم ولي األمر / الوصي: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

هاتف االتصال أثناء اليوم 

العنوان: 

اسم جهة االتصال في حالة الطوارئ:  
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

هاتف الطوارئ: 

بصفتي ولي األمر/الوصي القانوني، أعطي إذني لموظفي برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD الذين تم اعتمادهم 

 في تدريبات اإلسعافات األولية لألطفال واإلنعاش القلبي الرئوي لتقديم اإلسعافات األولية لطفلي وفقًا لما تقتضيه الحاجة ونقل طفلي إذا لزم األمر إلى مستشفى   

أو أقرب مرفق طبي لتلقي الرعاية في حاالت الطوارئ. في حالة الطوارئ، أفهم أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لالتصال بي. إذا تعذر الوصول إلّي، فإنني أعطي موافقتي لجهة االتصال في 
حالة الطوارئ المذكورة أعاله للتصرف نيابة عني حتى أكون متاًحا. في حالة تعذر الوصول إلى أي شخص، فإنني أمنح اإلذن بموجب هذا للطبيب أو فريق الطوارئ المدرب في مرفق 

العالج وأطلب منه أن يقوم باإلجراءات المناسبة والعالج الطبي الالزم لطفلي.

أوافق على مراجعة هذه المعلومات وتحديثها متى حدث تغيير.

نموذج إذن اإلسعافات األولية/الطوارئ - العام الدراسي 2021-2020

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:



يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
العام الخاص بالبرنامج 2021-2020

المعلومات الطبية للطفل

مقدم الرعاية الصحية للطفل: 

العنوان: 

رقم الهاتف: 

التأمين الصحي للطفل: 

الحاالت الخاصة للطفل واإلعاقات والحساسية والمعلومات الطبية لحاالت الطوارئ

صورة الطفل

المعلومات الطبية للطفل

مقدم الرعاية الصحية للطفل: 

العنوان: 

رقم الهاتف: 

التأمين الصحي للطفل: 

الحاالت الخاصة للطفل واإلعاقات والحساسية والمعلومات الطبية لحاالت الطوارئ

صورة الطفل



يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
العام الخاص بالبرنامج 2021-2020

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

الرحالت للحي والمجتمع المحلي:

يتضمن المنهج الدراسي في الفصول الدراسية لبرنامج هيد ستارت استخدام الموارد المجتمعية مثل المتاجر والمكتبات ومراكز الشرطة واإلطفاء والحدائق والمالعب وما إلى ذلك. تخرج 
الصفوف الدراسية يوميًا للعب أو المشي أو زيارة الحي إذا سمحت األحوال الجوية بذلك. هذه األنشطة ال تنطوي على أي وسيلة نقل. خالل االضطالع بهذه األنشطة، يخضع األطفال 
لإلشراف طوال الوقت من قبل فريق برنامج هيد ستارت المناسب. يمكن أن تحصل من مدير البرنامج على قائمة باألماكن المجتمعية التي يزورها مركزك . تم تقليص الرحالت للحي 

والمجتمع المحلي بسبب جائحة كوفيد19-. تتم كافة الرحالت أو المسيرات أو الزيارات إلى مالعب األحياء وفقًا للوائح إدارة التعليم المبكر والرعاية ومعايير السالمة.

يُرجى إبالغ الموظفين بأي معلومات حول طفلك يتعين معرفتها عند اصطحابه في رحالت للحي والمجتمع المحلي، مثل الحساسية في الهواء الطلق والخوف من الحيوانات وما إلى ذلك.

أعطي اإلذن لطفلي بالمشاركة في رحالت الحي خارج المركز كما هو موضح أعاله.

:ABCD نموذج نشر الوسائط الخاص بمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن

تطلب مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD موافقتك الكتابية على استخدام صورتك )و/أو صورة أطفالك( ورسم صورتك وصوتك في مختلف الوسائط 
المطبوعة واإللكترونية والمذاعة. لست مطالبًا بالموافقة حتى تتمكن من المشاركة في برامج مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD أو لتلقي الخدمات أو 

للحصول على مزايا من المؤسسة.

يرجى وضع عالمة في كافة المربعات التي تنطبق عليك وإكمال الفراغات والتوقيع وتدوين أدناه:

 أبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر وأوقع هذا النموذج باألصالة عن نفسي:

 إنني ولي أمر أو الوصي القانوني للطفل أو األطفال المذكورين أدناه، والذين تقل أعمارهم عن 18 عاًما، وأوقع هذا النموذج نيابة عن طفلي أو أطفالي المدرجين أدناه:

االسم بالكامل: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

رقم الهاتف: 

عنوان البريد اإللكتروني: 

اسم الطفل بالكامل: 
)يرجى الكتابة بأحرف واضحة(

  أوافق: أعطي بموجب هذا اإلذن لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن )ABCD( لعمل صور فوتوغرافية أو مقطع مرئي أو تسجيل صوتي لي )وإذا تم تحديد 
طفلي/أطفالي أعاله( واستخدام صوري ورسم صوري وصوتي ألغراض غير ربحية )وإذا تم تحديد طفلي/أطفالي أعاله( في كافة وسائط اإلعالم، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، الصور الفوتوغرافية والتسجيالت الصوتية والمرئية والنشرات المطبوعة واإللكترونية في كافة أنحاء العالم إلى األبد دون الحاجة إلذن آخر مني أو دفع 

رسوم لي. قد تشمل الوسائط على سبيل المثال ال الحصر: كافة الوسائط المطبوعة )مثل التقارير والنشرات السنوية( وكافة الوسائط اإللكترونية )مثل الموقع اإللكتروني 
الخاص بمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD وقناتها الخاصة على اليوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي الخاصة بها ]تويتر وإنستجرام والفيسبوك[(، 

وكذلك على كافة وسائل البث اإلعالمي )مثل التلفاز والراديو(. أُعفي بشكل صريح مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD والشركات التابعة لها وفروعها  
ووكالئها وموظفيها ومسؤوليها ومديريها والحاصلين على ترخيص منها وأصحاب الحق من أية مطالبات ومن كافة المطالبات التي ال يحق لي أو لطفلي/أطفالي الحصول 

عليها في أي وقت بسبب انتهاك الخصوصية أو التشهير أو أي سبب آخر إلقامة دعوى قضائية بسبب إنتاج أو توزيع أو بث أو عرض اسمي أو صورتي أو رسم لصورتي 
أو صوتي )أو اسم طفلي/أطفالي أو صورته أو رسم لصورته أو صوته(.

  ال أوافق: ال أعطي اإلذن لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD لتصويري أو تسجيل مقطع مرئي أو تسجيل صوتي لي أو لطفلي/أطفالي واستخدام 
االسم أو الصورة أو رسم للصورة أو التسجيل الصوتي لي أو لطفلي/أطفالي في أي نوع من أنواع وسائط اإلعالم.

لقد قرأت هذا التقرير قبل التوقيع أدناه، وأعي وأدرك تماًما محتوياته وما يعنيه. أدرك أن لدي مطلق الحرية في توجيه أي أسئلة محددة بخصوص هذا التقرير قبل التوقيع عليه 
من خالل االتصال بالمستشار العام لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD على رقم 617-348-6587.



يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
العام الخاص بالبرنامج 2021-2020

استالم ُكتيب ولي األمر:

يحتوي هذا الكتيب الخاص ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD على معلومات حول كافة جوانب 
برنامجنا. وفقًا لسياسات إدارة التعليم المبكر والرعاية )EEC(، يتعين تقديم معلومات كتابية لألسر قبل إلحاق أطفالهم بالبرامج. لقد استلمت كتيب ولي األمر وقام أحد الموظفين 

بمراجعة المعلومات معي.

استبيان حول تعليم واهتمامات ولي األمر:

نود التعرف عليك ومعرفة اهتماماتك. اختر مجال االهتمام الخاص بك وقم بتضمين االهتمامات األخرى التي ربما تكون لديك والتي لم يتم إدراجها. سنستخدم هذه المعلومات لتنظيم 
األنشطة والفعاليات األسرية وتوفير معلومات لك ستجد أنها هامة وقيمة للغاية بالنسبة ألسرتك:

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

الرعاية األسرية
المالبس

 مالبس الكبار
 مالبس األطفال

اإلسكان وانعدام المأوى
 اإلسكان الميسر

 أثاث المنزل
 ملكية المنزل

 خدمات للعائالت
التي تعاني من انعدام المأوى

 حقوق المستأجر
 مساعدة في المرافق

الصحة والسالمة
 منع إساءة معاملة وإهمال األطفال

 صحة الفم واألسنان لألسرة
 صحة/عافية األسرة

 موارد المساعدة الغذائية
 التأمين الصحي وتأمين األسنان
 األكل الصحي والتغذية الصحية

 الصحة والعافية العقلية
 مخاطر السالمة والوقاية

 إدارة الضغوط
 الوقاية/العالج من تعاطي المخدرات

العالقات األسرية
 معلومات حول العنف المنزلي

 العالقات األسرية الصحية

 االستقرار االقتصادي والمالي
 بناء األصول وإدارتها

 إعداد الميزانية
 معلومات حول إعالة الطفل

 إنعاش وتسوية القروض والديون
 المساعدة المالية للتعليم المستمر

 معلومات حول المنفعة العامة
 االدخار لمواجهة حاالت الطوارئ وتحقيق األهداف

 الضرائب
أخرى

 المسائل القانونية: 

العالقات اإليجابية بين الطفل وولي األمر
 فرص مشاركة األب

 ولي أمر )أولياء أمور( للمرة األولى
   برنامج التربية )رحلة التربية أو سلطة التربية أو 

برنامج التغذية األسرية أو غير ذلك(
 ممارسات التربية اإليجابية

 التربية من خالل عائل واحد
 التربية من خالل زوجة األب أو زوج األم

 التحدث مع طفلك عن العواطف
والمواضيع الصعبة: 

األسر بوصفهم مربيين مدى الحياة
 أنشطة للقيام بها في المنزل لدعم االستعداد للمدرسة

 تعزيز محو األمية في المنزل
 دعم التنمية العاطفية واالجتماعية

 التوجيه اإليجابي ودعم السلوك
 وسائط اإلعالم وتنمية الطفولة المبكرة

األسر كمتعلمين
 التدريب ومحو األمية الحاسوبية/التكنولوجية

 المساعدة في البحث عن عمل
ESL )اإلنجليزية كلغة ثانية( 

 فصول اإلسعافات األولية / اإلنعاش القلبي الرئوي
GED / HiSet 

 مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقابالت الشخصية
 برامج التدريب المهني والوظيفي

مشاركة األسرة في المراحل االنتقالية
 معلومات حول تنمية الطفل

 معلومات تسجيل االلتحاق في رياض األطفال
 معلومات اختيار المدرسة

 معلومات االستعداد للمدرسة
 معلومات وأنشطة المرحلة االنتقالية

تواصل األسرة مع األقران والمجتمع
 فعاليات وأنشطة المجتمع

 أفكار للرفاهية/اللياقة األسرية، الفعاليات واألنشطة
 فئات الدعم أو الفئات االجتماعية األخرى: 

 فئات دعم ولي األمر ومقدم الرعاية
 طرق لالنخراط  في مجتمعك

األسر كمدافعين وقادة
 الدفاع عن طفلي و تعليمه/تعليمها

 عضوية مجلس السياسات على مستوى المدينة
 فرص التوظيف في هيد ستارت

 فرص لجنة هيد ستارت )برنامج محلي(
 فرص للدفاع على مستوى الوالية والمستوى المحلي

أخرى - اذكر اهتماماتك أو غيرها من الموضوعات األخرى التي 
ترغب في معرفة المزيد بشأنها

 

التطوع
  لدي عدد _____ ساعة في األسبوع للتطوع في برنامج 

هيد ستارت.
أنا مهتم بالطرق التالية للتطوع:

 اإلشراف على الرحالت الميدانية
 المساعدة في الفصل

 المساعدة في البرنامج
 ضم أولياء األمور لبرنامج هيد ستارت

  مشاركة وصفات األكل التي تعود لثقافات مختلفة مع 
موظفي خدمة الطعام ببرنامج هيد ستارت

 أخرى: 
ما هي أفضل األيام بالنسبة لك لحضور فعاليات البرنامج؟

 اإلثنين  الثالثاء  األربعاء.  الخميس  الجمعة
 السبت األحد

ما هي أفضل المواعيد؟
   في الصباح

)في نفس الوقت الذي أقوم فيه بتوصيل طفلي تقريبًا(
   بعد الظهر

)في نفس الوقت الذي أستلم فيه طفلي تقريبًا(
   في المساء

)حوالي الساعة 5:30 مساًء بعد العمل أو المدرسة(



يرجى استكمال هذه النماذج رقميًا وإعادة إرسالها إلى موظفي البرنامج عبر البريد اإللكتروني. 
إذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيرجى االتصال بموظفي البرنامج للحصول على نسخ ورقية.

ولي األمر )أولياء األمور(/الوصي )األوصياء(: يرجى قراءة هذه البيانات بعناية شديدة. السياسات والنماذج والتقارير الموجودة في هذه الصفحة هي مستندات قانونية. يُرجى التوقيع 
على كافة البيانات والتقارير لإلشارة إلى أنك اطلعت عليها جيًدا وتوافق على كافة البيانات و/أو السياسات.

تنتهي صالحية هذه األذونات والتفويضات بنهاية العام الخاص بالبرنامج

 :)ABCD( نماذج االلتحاق ببرنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن 
العام الخاص بالبرنامج 2021-2020

سياسة السرية ألولياء األمور:

أدرك وأعي أن:

كافة السجالت واالتصاالت والمحادثات المتعلقة ببرنامج هيد ستارت/إرلي هيد ستارت التابع لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD والتي تلقيتها أو شاركت 	 
فيها بصفتي أحد أولياء األمور المتطوعين )بما في ذلك كعضو بمجلس السياسات أو بلجنة السياسات أو بلجنة أولياء األمور أو غيرها من األنشطة التطوعية ببرنامج هيد ستارت 
والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن( البد أن تُحاط بسرية تامة دائًما. وتتضمن هذه المعلومات السرية، على سبيل المثال ال الحصر، 

معلومات حول األطفال واألسر والموظفين ببرامج هيد ستارت/إرلي هيد ستارت والمتقدمين لشغل وظائف بهذه البرامج والتي تحتوي على معلومات عن الوكالة أو الموظفين 
)موظفي هيد ستارت / إرلي هيد ستارت (. ومع ذلك، ال تتضمن هذه المعلومات السرية تلك المعلومات التي أتاحتها برامج هيد ستارت التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية 

مجتمع بوسطن ABCD لعامة الناس أو لألسر المقيدة في برنامج هيد ستارت / إرلي هيد ستارت.

يحظر تماًما امتالك هذه السجالت دون تصريح أو استخدامها أو نسخها و/أو اإلفصاح عن المعلومات الواردة في أي منها أو التي تم الحصول عليها من خالل االتصاالت أو 	 
المحادثات مع أشخاص غير مصرح لهم، بما في ذلك موظفي مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD ممن ليس لديهم حق الوصول المصرح به إلى المعلومات في 

 برنامج هيد ستارت/ إرلي هيد ستارت.

ينطبق نفس الحظر على أي معلومات قد أحصل عليها عندما أعمل كعضو في أي مجموعات خاصة بالسياسات أو في اللجان أو كمتطوع في البرنامج على مستوى الموقع المحلي 	 
أو على المستوى المركزي لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اللجان اإلدارية/اللجان الفرعية التنفيذية أو شؤون 

 الموظفين أو المالية أو الصحة/التغذية أو التعليم أو التقييم الذاتي أو الدفاع القانوني.

يحق لي مناقشة هذه المعلومات، بغض النظر عن مصدرها، داخل مؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD فقط مع أولئك الموظفين المفوضين من قبل نائب رئيس 	 
برنامج هيد ستارت والبرامج الخدمية لألطفال التابعة لمؤسسة التعاون من أجل تنمية مجتمع بوسطن ABCD دون أي فرد سواهم على اإلطالق باستثناء ما يقتضيه أو يسمح به 
القانون أو اللوائح أو المذكورة في قسم "دور أولياء األمور" في كتيب ولي األمر. أدرك أن انتهاك سياسة السرية هذه سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى إنهاء عضوية 

مجموعة السياسات أو غيرها من األنشطة التطوعية المعمول بها.

أوافق على االلتزام بالسياسة المذكورة أعاله بشأن السرية للوالدين.

سياسة التوصيل/االستالم:

أوافق على االلتزام بسياسات التوصيل /الوصول واالستالم/المغادرة كما هو موضح في الصفحات 39-41 من كتيب ولي األمر.

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

التاريخ:توقيع ولي األمر/الوصي:

شكراً لكم!
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