
 
 

 نموذج إقرار بخصوص استثناء الطالب من ارتداء ال�ّمامة
ي مجلس مدارس منطقة هاملتون وو�نتوورث ف�ما يتعلق بارتداء الطالب ال�ّمامات غ�ي الطب�ة أو ال�ّمامات القما

 : ش�ةسُيّتبع التوجه التا�ي �ف
 

 الطالب
ي ذلك الممرات والغرف الصف�ة(سُ�طالب جميع الطالب بارتداء كّمامة غ�ي طب�ة أو كّمامة قماش�ة أثناء تواجدهم داخل المدرسة  •

أو ) بما �ف
ي الخارج عند عدم التمكن من الحفاظ ع� التباعد الجسدي

احات إلعطاء . الحافالت المدرس�ة، أو �ف  كاالس�ت
�
�مكن انتهاز أوقات التواجد خارجا

�طة اّتباع إجراءات التباعد الجسدي الصح�حةا ي يتبعون لها، �ش  . لطالب فرصة لخلع ال�ّمامات ضمن مجموعاتهم اليت
ال �مكن اعتبار األوشحة واللفافات . �جب أن تغ�ي ال�ّمامات األنف والفم والذقن دون وجود فراغات، ح�ث ي��د ذلك من فوائد ارتدائها  •

 . القماش�ة ع� أنها كّمامات
احة مؤقتة من ارتداء ال�مامة، وذلك ب�خراج ُ�طل • ي قد �حتاج فيها الطالب إ� أخذ اس�ت ف إ�جاد حلول للمواقف الفرد�ة اليت ب من المدرسني

ف  ي نفس الوقت، مع الحفاظ ع� التباعد )تحت أنظار المدرس(الطالب إ� الممر لمدة دق�قة أو دق�قتني
، بح�ث ال �خ�ج أ��� من طالب �ف

�نالجسدي بمسافة م  . �ت
 

�طة أن تكون كّماماتهم الخاصة قابلة لالرتداء بالط��قة الصح�حة ي . �مكن للطالب ارتداء كّماماتهم الخاصة غ�ي الطب�ة �ش
 ال�ّمامات غ�ي الطب�ة للطالب �ف

�
ستتوفر أ�ضا

ي . سُتطبق استثناءات منطق�ة بالنسبة لمتطلب ارتداء ال�ّمامات. المدرسة  . ال حاجة إلحضار تق��ر طيب
 

 _  : تار�ــــخ الم�الد  _  : اسم الطالب
 

ي والد ي  _  و�ي أمر)/ ة(بصفيت ، أقّر بأن طف�ي أو بأنيف  راشدا�
�
ي طالبا بحاجة إ� استثناء من ) إذا كان الطالب راشدا� (أو بصفيت

ي ذلك الممرات والغرف (التواجد داخل المدرسة متطلب ارتداء كمامات غ�ي طب�ة أو كمامات قماش�ة أثناء 
ي الخارج عند ) الصف�ةبما �ف

ي الحافالت المدرس�ة أو �ف
أو �ف

 ): اخ�ت خ�ارا� واحدا� ع� األقل(أدرك أنه �مكن الحصول ع� استثناءات لألسباب التال�ة . عدم التمكن من الحفاظ ع� التباعد الجسدي
 

  ي  الطب�ة أو التنم��ة أو الحس�ة أو النفس�ةألسباب كامنة تتعلق بالصحة ي  تعيق طف�ي / تع�قيف عن ارتداء ال�مامة غ�ي الطب�ة بالط��قة اليت
��ة أو سلطات الصحة العامة  تتطلبها وزارة ال�ت

  ،ي التنفس أو غ�ي قادر ع� ن�ع ال�مامة دون مساعدة
ي من صع��ة �ف

��ة أو سلطات الصحة كل من �عاىف ي تتطلبها وزارة ال�ت بالط��قة اليت
 العامة

 
ي 
 2021لعام  _________________ شھر  من ______الیوم تم القبول واإلقرار �ف

 
 

   

 فأ���  18الطالب �ف عمر / مقدم الرعا�ة/ و� األمر )/ ة(توقيع الوالد  اسم الطالب
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