
 
 

 آموزانفرم تاییدیھ معافیت از ماسک برای دانش

آموزان اعمال ای برای دانشھای غیر پزشکی یا پارچھ، رویکرد زیر در ارتباط با ماسک)HWDSB( ونتورث-در شورای آموزش و پرورش منطقھ ھمیلتون
 : خواھد شد

 
 آموزاندانش
توانند فاصلھ فیزیکی را حفظ کنند، ، در اتوبوس یا در فضای بیرونی، وقتی نمی)ھاکالس از جملھ راھروھا و(آموزان ھنگام حضور در مدرسھ ھمھ دانش •

توان بھ عنوان فرصتی استفاده ھای سپری شده در فضای بیرونی مانند زمان استراحت میاز زمان . ای ھستندملزم بھ داشتن ماسک غیر پزشکی یا پارچھ
ھای مخصوص بھ خود بردارند و کمی استراحت کنند، البتھ بھ شرط آنکھ اقدامات مناسب برای رعایت گروه آموزان بتوانند ماسکشان را درکرد تا دانش

 . فاصلھ فیزیکی صورت بگیرد
سر و دستمال  . دھداین کار، مزایای استفاده از ماسک را افزایش می . ھا باید روی بینی، دھان و چانھ را بپوشانند و ھیچ منفذ و شکافی نداشتھ باشندماسک •

 . آیندگترھا، ماسک بھ حساب نمی
آموزی ممکن است نیاز بھ استراحت و برداشتن ماسک داشتھ باشد، راه حل فردی ایجاد شود تا برای شرایطی کھ در آن دانشاز کارکنان خواستھ می •

اما ھنوز در (شود، بھ راھرو بیایند متری رعایت می 2کنند و بھ آنھا امکان دھند کھ یک بھ یک، برای یک یا دو دقیقھ، در حالی کھ ھنوز فاصلھ فیزیکی 
 ). معرض دید کارکنان باشند

 
ھای غیر پزشکی ماسک . ھا وجود داشتھ باشدھای غیر پزشکی خودشان استفاده کنند، بھ شرطی کھ امکان استفاده درست از این ماسکتوانند از ماسکآموزان میدانش

 . نیازی بھ ارائھ گواھی پزشکی وجود ندارد . استثنائات معقول در مورد لزوم استفاده از ماسک اعمال خواھد شد . آموزان خواھد بودنیز در دسترس دانش
 

 _   : تاریخ تولد _   : نام دانش آموز
 

اگر دانش (کنم کھ فرزندم یا خودم آموز بزرگسال، من این موضوع را تصدیق مییا یک دانش_   سرپرست/ بھ عنوان ولی
، در اتوبوس یا در )ھای درساز جملھ راھروھا و كالس(حین حضور در مدرسھ  ای، معافیت از لزوم استفاده از ماسک غیر پزشکی یا پارچھ)باشمآموز بزرگسال 

 ): مورد را عالمت بزنیدحداقل یک (دانم کھ معافیت بھ دالیل زیر امکان پذیر است من می . فضای بیرونی وقتی کھ قادر بھ حفظ فاصلھ فیزیکی نیستیم را خواستاریم
 

 ای کھ از سوی وزارت آموزش و پزشکی بھ شیوهر فرزندم را از استفاده از ماسک غی/ کھ من ای پزشکی، رشدی، حسی یا سالمت روانھای زمینھعارضھ
 . داردپرورش یا نھادھای بھداشت عمومی الزامی شده، بازمی

 ای کھ از سوی وزارت آموزش و پرورش بھ شیوهون کمک ماسک را از روی صورتش بردارد،تواند بدھر فردی کھ در تنفس دچار مشکل است یا نمی
 یا نھادھای بھداشت عمومی الزامی شده است
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