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  الغرض   414-205-0000
الحد األدنى لمتطلبات مكتب رعایة  0170‐205‐414حتى  0000‐205‐414 تمثل قواعد والیة أوریغون اإلداریة م )1(

األطفال لتسجیل مقدمي خدمات رعایة أطفال األُسر. ویتمثل الغرض من ھذه القواعد في حمایة صحة وسالمة ورفاھیة 
 األطفال عند رعایتھم خارج منازلھم.

 التسجیل مطلوب لألشخاص الذین یقدمون خدمات رعایة الطفل: )2(
 

 على غیر أساس عرضي؛  )أ(
 
ثالثة أطفال من أكثر من أسرة واحدة في وقت واحد، بخالف أطفال الشخص الخاضعین للحدود الواردة وألكثر من  )ب(

 .0065‐205‐414 القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون رقمفي 

األفراد غیر المسجلین في السجل المركزي للمعلومات األساسیة بسبب االستبعاد أو الرفض لسبب أو االستسالم الطوعي  )3(
بدالً من اإلجراء القانوني، یمكنھم فقط رعایة أطفالھم أو األطفال ذوي القرابة بھم من الدرجة الرابعة حسبما ینص علیھ 

 ORS 329A.252القانون المدني، وفقًا للقواعد 

 ال تسري ھذه القواعد على خدمة الرعایة المقدمة: )4(
 

 في منزل الطفل؛ )أ(
 
 القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون رقملثالثة أطفال أو أقل، باستثناء أطفال مقدم الرعایة الخاضعین للحدود الواردة في  )ب(

 ؛(3)0000‐205‐414باستثناء ما ھو منصوص علیھ في القاعدة  0065‐205‐414

 ؛(3)0000‐205‐414لألطفال من أسرة واحدة، باستثناء أطفال مقدم الرعایة وباستثناء ما ھو منصوص علیھ في القاعدة  )ج(
 
على أساس عرضي من قبل شخص ال یشارك عادة في تقدیم خدمة رعایة الطفل باستثناء ما ھو منصوص علیھ  )د(

 ؛(3)0000‐205‐414القاعدة في 

 القانوني أو الشخص الذي یتصرف بدالً من أحد الوالدین؛من قبل ولي أمر الطفل أو الوصي  )ه(
 
 من قبل شخص ذي صلة برعایة األطفال عن طریق الدم أو الزواج أو التبني؛ أو )و(
 
من قبل شخص یكون عضًوا في األسرة الممتدة للطفل، على النحو الذي یحدده مكتب رعایة األطفال على أساس كل حالة على  )ز(

 حدة؛ أو
 
من قبل شخص یقدم الرعایة لألطفال في سن ما قبل المدرسة والتي تكون في األساس تعلیمیة لمدة أربع ساعات أو  )ح(

أقل یومیًا وحیث ال یوجد طفل في سن ما قبل المدرسة في الدار ألكثر من أربع ساعات في الیوم، باستثناء ما ھو 
 .(3)0000‐205‐414منصوص علیھ في القاعدة 

 من التسجیل التقدم للتسجیل. مستثنيرعایة أطفال أسر  یجوز ألي مقدم )5(
 
 تسري ھذه القواعد فقط خالل الساعات التي یدیر فیھا مقدم الرعایة أعمال رعایة األطفال. )6(

 التع��فات 414-205-0010
مقدم خدمة الرعایة، الذي یعتني باألطفال في دار رعایة أطفال األُسر المسجلة ویعمل كقدم الرعایة" یُقصد بھ أي شخص، "م )1(

 مباشرة مع األطفال، ویقدم الرعایة واإلشراف والتوجیھ.

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=258411
https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=251304
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الموافقة على التحاقھم ) یُقصد بھ سجل مكتب رعایة األطفال لألفراد الذین تمت CBR"السجل المركزي للمعلومات األساسیة" ( )2(
اإلداریة لوالیة  والقاعدة 329A.030 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم بدار رعایة األطفال في والیة أوریغون وفقًا لـلقواعد

 .0120 ‐061‐414 حتى 0000‐061‐414 أوریغون رقم

على التسجیل في السجل سنوات  5"التسجیل في السجل المركزي للمعلومات األساسیة" یُقصد بھ الموافقة لمدة  )أ(
المركزي للمعلومات األساسیة بعد فحص السجالت الجنائیة من قبل شرطة والیة أوریغون، وفحص سجالت إساءة 

معاملة األطفال واإلھمال، وفحص خدمات حمایة البالغین وتوثیق رعایة التبني وفحص السجالت من قبل مكتب 
 التحقیقات الفیدرالي.

سجل المركزي للمعلومات األساسیة" یُقصد بھ الموافقة المؤقتة على التسجیل في السجل "التسجیل المشروط في ال )ب(
المركزي للمعلومات األساسیة بعد فحص السجالت من قبل شرطة والیة أوریغون وفحص سجالت إساءة معاملة 

بل مكتب التحقیقات األطفال واإلھمال ولكن قبل استالم مكتب رعایة األطفال لنتائج فحص السجالت المطلوبة من ق
 الفیدرالي.

"رعایة الطفل" یٌقصد بھا الرعایة واإلشراف والتوجیھ على أساس منتظم للطفل الذي ال یرافقھ أحد الوالدین أو الوصي القانوني  )3(
 ساعة في الیوم، مع الحصول على تعویض أو بدونھ. 24أو الوصي، خالل جزء من 

عاًما، أو أي طفل أقل من  13طفل یبلغ من العمر ستة أسابیع على األقل وأقل من  "الطفل في دار رعایة األطفال" یُقصد بھ أي )4(
عاًما من ذوي االحتیاجات الخاصة. ال یقیم الطفل في الدار ویتحمل مقدم الرعایة مسؤولیة اإلشراف على الطفل في حالة  18

 الغیاب المؤقت لولي األمر.

عاًما والذي یحتاج إلى مستوى من الرعایة أعلى من  18الذي یقل عمره عن  "الطفل ذو االحتیاجات الخاصة" یُقصد بھ الطفل )5(
 المعتاد بالنسبة لسنھ بسبب إعاقة جسدیة أو تنمویة أو سلوكیة أو عقلیة أو طبیة.

 "العقوبة المدنیة" یُقصد بھا الغرامة التي یفرضھا مكتب رعایة األطفال على مقدم الرعایة بسبب انتھاك ھذه القواعد. )6(
 
 "األمراض المعدیة" یُقصد بھا أي مرض یسببھ عامل معدي أو السموم التي یحتوي علیھا. )7(
 
"التطھیر" یُقصد بھ استخدام عملیة القضاء على الكائنات الضارة أو تعطیل نشاطھا بشكل ال رجعة فیھ، بما في ذلك البكتیریا  )8(

 والفیروسات والجراثیم والفطریات.

األفراد تربطھم صلة قرابة بالدم أو الزواج أو التبني، أو األفراد الذین تتشابھ عالقاتھم الوظیفیة "األسرة" یُقصد بھا مجموعة من  )9(
 مع تلك الموجودة في ھذه الجمعیات.

 شھًرا. 12"الرضیع" یُقصد بھ الطفل الذي یبلغ من العمر ستة أسابیع على األقل حتى سن  )10(
 
لاللتحاق بریاض األطفال في مدرسة عامة. یعتبر الطفل في سن الروضة طفًال "الطفل في سن الروضة" یُقصد بھ الطفل المؤھل  )11(

 في سن المدرسة.

 "الطلب الجدید" یُقصد بھ طلب التسجیل الذي تم تقدیمھ بواسطة مقدم الطلب الذي ال لم یكن لدیھ تسجیل نشط مطلقًا. )12(

 ة أطفال األُسر طوال اللیل أو جزء من اللیل."الرعایة اللیلیة" یُقصد بھا الرعایة المقدمة لطفل ینام في دار رعای )13(
 
)14( "OCC.یُقصد بھ مكتب رعایة األطفال، قسم التعلم المبكر في وزارة التعلیم " 
 
"عرضیة" یُقصد بھا بشكل غیر متكرر أو متقطع، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر الرعایة التي یتم توفیرھا أثناء  )15(

یوًما تقویمیًا في  70ناء العطالت عندما ال یذھب األطفال إلى المدرسة، ولكن ال تتجاوز الصیف أو فترات الراحة األخرى أث
 السنة.

"سجل أوریغون" یُقصد بھ التسجیل التطوعي في مركز أوریغون للتطویر الوظیفي في رعایة الطفولة والتعلیم في جامعة والیة  )16(
 ي رعایة الطفولة والتعلیم.بورتالند الذي یوثق تدریب وتعلیم األفراد الذین یعملون ف

 
 "تفشي مرض معد" یُقصد بھ وجود حالتین من أسر منفصلة مرتبطة بمصدر مشترك مشتبھ بھ. )17(
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"المبنى" یُقصد بھ الھیكل المحدد في طلب التقدیم، ویشمل ذلك األماكن الداخلیة والخارجیة والمناطق غیر المستخدمة بشكل  )18(
 مباشر لرعایة األطفال.

شھًرا حتى الطفل الذي یحق لھ االلتحاق بریاض األطفال في  36المدرسة" یُقصد بھ الطفل الذي یبلغ من العمر "طفل ما قبل  )19(
 مدرسة عامة.

"مقدم الرعایة" یُقصد بھ الشخص المقیم في دار رعایة أطفال األُسر المسجلة والمسؤول عن األطفال الذین تتم رعایتھم؛ وھو  )20(
 وھو الشخص المدون اسمھ على شھادة التسجیل.مقدم الرعایة األساسي لألطفال؛ 

"دار رعایة طفل األسرة المسجلة" یُقصد بھا مكان إقامة مقدم الرعایة، الذي لدیھ سجل رعایة أطفال أسر حالي في ذلك العنوان  )21(
 والذي یقدم الرعایة في أماكن معیشة األسرة.

األسرة من قبل مكتب رعایة األطفال لتشغیل دار رعایة أطفال  "التسجیل" یُقصد بھ المستند الذي یصدره مقدم خدمة رعایة طفل )22(
 329A.330من  اإلداریة لوالیة أوریغون أسر حیث یتم تقدیم الرعایة في أماكن معیشة األسر في دار مقدم الرعایة وفقًا للقواعد

على مقدم خدمة واحد في  یقتصر التسجیلو. 0170‐205‐414حتى  0000‐205‐414رقم اإلداریة لوالیة أوریغون  والقاعدة
 عنوان واحد.

"طلب التجدید" یُقصد بھ طلب التسجیل الذي تم تقدیمھ من قبل مقدم خدمة رعایة أطفال األُسر المسجل حالیًا والذي یرغب في  )23(
 مواصلة التسجیل.

صالحیة تسجیلھ أو تم إغالقھ، "إعادة فتح طلب التقدیم" یُقصد بھ طلب التسجیل الذي تم تقدیمھ من قبل مقدم الطلب الذي انتھت  )24(
 ویشمل ذلك عملیات اإلغالق الناتجة عن تغییر العنوان.

 "المرض المقید" یُقصد بھ أي مرض أو عدوى تمنع الطفل من الحضور في دار رعایة األطفال. )25(
 
اٍف لتقلیل عدد البكتیریا، والتي "التعقیم" یُقصد بھ استخدام عالج یوفر حرارة كافیة أو تركیًزا كافیًا من المواد الكیمیائیة لوقت ك )26(

 تشمل الكائنات الحیة المسببة لألمراض، إلى مستوى آمن في األواني والمعدات واأللعاب.

"الطفل في سن المدرسة" یُقصد بھ الطفل المؤھل لاللتحاق بریاض األطفال في مدرسة عامة.  یشمل ذلك األشھر من نھایة العام  )27(
 العام الدراسي في ریاض األطفال.الدراسي السابق إلى بدایة 

 "شكوى خطرة" یُقصد بھا شكوى مقدمة ضد: )28(
 

 أطفال أسر مسجل من قبل شخص یدعي أن: تقدیم خدمة رعایة
 

 األطفال في خطر وشیك؛ )أ(
 
 عدد األطفال تحت الرعایة أكبر مما یسمح بھ القانون؛ )ب(
 
 0085‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقمالقاعدة مقدم الرعایة یشارك في سلوك محظور وفقًا للقاعدة  )ج(

 ؛(6)
 
 األطفال غیر ُمراقبین؛ )د(
 
 ھناك حرائق متعددة أو خطیرة أو مخاطر على الصحة أو السالمة في الدار؛ )ه(
 
 ھناك ظروف غیر صحیة شدیدة في الدار؛ أو )و(
 
 رعایة األطفال؛ أو) التابع لمكتب CBRالبالغین في الدار غیر مسجلین في برنامج التأھیل المجتمعي ( )ز(

 
، لیس مقدم خدمة 329A.250 (4) القواعد اإلداریة رقم الفرد الذي یقدم خدمة رعایة الطفل، على النحو المحدد في  )ب(

 رعایة أطفال أسریة مسجل من قبل شخص ادعى أن ھناك عددًا من األطفال تحت الرعایة أكبر مما یسمح بھ القانون.
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 یُقصد بھ أیًا مما یلي:"اإلصابة أو الحادث الجسیم"  )29(
 

 إصابة تتطلب جراحة )أ(
 
 إصابة تتطلب الدخول إلى المستشفى؛ )ب(
 
 إصابة تتطلب عنایة طبیة طارئة؛ )ج(
 
 اختناق ومشاكل في التنفس غیر متوقعة. )د(
 
 فقدان الوعي؛ )ه(
 
 ارتجاج في المخ؛ )و(

 
 تسمم؛ )ز(
 
 جرعة زائدة من الدواء؛ )ح(
 
 عظم مكسور؛ )ط(
 
 إصابة شدیدة في الرأس أو الرقبة؛ )ي(
 
 مالمسة كیمیائیة في العین أو الفم أو الجلد أو االستنشاق أو االبتالع؛ )ك(
 
 جمیع أنواع الحروق؛ )ل(
 
 رد فعل تحسسي یتطلب استخدام حاقن إبینفرین اآللي؛ )م(
 
 نزیف حاد أو غرز؛ )ن(
 
 حالة صدمة أو تشوش؛ )س(
 
 على وشك الغرق. )ع(

 
 صحیحة عند تقییم شكوى خطرة تدعي أن:"االنتھاك الجسیم" یُقصد بھ أن مكتب رعایة األطفال قد قدم نتیجة  )30(
 

 األطفال في خطر وشیك؛ )أ(
 
 عدد األطفال تحت الرعایة أكبر مما یسمح بھ القانون؛ )ب(
 
 ؛(6) 0085‐205‐414 القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون رقمیشارك في سلوك محظور وفقًا للقاعدة  الرعایةمقدم  )ج(
 
 األطفال غیر ُمراقبین؛ )د(
 
 خطیرة أو مخاطر على الصحة أو السالمة في الدار؛ھناك حرائق متعددة أو  )ه(
 
 ھناك ظروف غیر صحیة شدیدة في الدار؛ أو )و(
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 ) التابع لمكتب رعایة األطفال؛ أوCBRالبالغین في الدار غیر مسجلین في برنامج التأھیل المجتمعي ( )ز(
 
دون التسجیل في مكتب  ORS 329A.250(4)ھناك شخص یقدم خدمة رعایة األطفال على النحو المحدد في القاعدة  )ح(

 رعایة األطفال التابع لوزارة التعلیم.

"مقدم الرعایة البدیل" یُقصد بھ الشخص الذي یعمل كمقدم رعایة أساسي لألطفال في دار رعایة أطفال األُسر المسجلة في حالة  )31(
 الغیاب المؤقت لمقدم الرعایة األساسي.

 شھًرا على األقل ولكنھ لیس في سن ما قبل المدرسة. 12مر "الطفل الرضیع" یُقصد بھ الطفل الذي یبلغ من الع )32(
 

 شھًرا. 24شھًرا على األقل ولكن عمره أقل من  12"الطفل الرضیع" یُقصد بھ الطفل الذي یبلغ من العمر  )أ(
 
 شھًرا على األقل ولكنھ لم یبلغ سن ما قبل المدرسة بعد. 24"الطفل الرضیع" یُقصد بھ الطفل الذي یبلغ من العمر  )ب(

"الوصول غیر الخاضع لإلشراف إلى األطفال" یُقصد بھ االتصال باألطفال الذي یوفر للشخص فرصة للتواصل الشخصي أو  )33(
 اللمس عندما ال یكون تحت اإلشراف المباشر لمقدم رعایة األطفال أو الموظفین ذوي السلطة اإلشرافیة.

 
القابل لالستخدام" یُقصد بھ أي باب أو نافذة بدون عوائق یمكن من خاللھا لمقدم الرعایة ورجال األطفال إخالء  باب الخروج"  )34(

 الدار في حالة نشوب حریق أو حالة طوارئ. یتعین أن تكون األبواب قابلة للفتح من الداخل بدون مفتاح.

بوصة على األقل  20أن تكون فتحات النوافذ بعرض  ، یتعین2010یولیو  1فیما یتعلق بالدور التي تم تشییدھا قبل  )أ(
بوصة مربعة على  720بوصة على األقل، مع فتحة واضحة شفافة تبلغ خمسة أقدام مربعة ( 22وأن یبلغ ارتفاعھا 

 بوصة فوق االرض. 48األقل) وعتبة ال تزید عن 

بوصة على األقل  20فتحات النوافذ بعرض ، یتعین أن تكون 2010یولیو  1فیما یتعلق بالدور التي تم تشییدھا بعد  )ب(
بوصة مربعة على  720بوصة على األقل، مع فتحة واضحة شفافة تبلغ خمسة أقدام مربعة ( 24وأن یبلغ ارتفاعھا 

 بوصة فوق األرض. 44األقل) وعتبة ال تزید عن 

 طلب التسج�ل   414-205-0020
یتعین على مقدم الطلب التقدم للتسجیل في النموذج (النماذج) المقدم من مكتب رعایة األطفال. یتعین تقدیم النموذج (النماذج)  )1(

 األصلیة إلى مكتب رعایة األطفال للمعالجة.

نظرة عامة على رعایة أطفال األُسر قبل تقدیم طلباتھم  یتعین على األشخاص الذین یقدمون طلبات جدیدة حضور جلسة )2(
 إلى مكتب رعایة األطفال.

 القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون رقمیتعین على األشخاص المھتمین بتقدیم طلب استیفاء متطلبات التدریب الموضحة في  )3(
414‐205‐ 0055. 

 :لألغراض التالیةطلب التسجیل مطلوب  )4(
 

 التسجیل الجدید؛ )أ(
 
 تجدید التسجیل؛  )ب(
 
 وإلعادة فتح التسجیل. )ج(

 
دوالر أمریكي لكل طلب. إذا قدم مقدم الرعایة مستندات تفید بأن دخل  30ھناك رسوم إیداع غیر قابلة لالسترداد بقیمة  )5(

 ٪ من مستوى الفقر الفیدرالي، فقد یتم تخفیض الرسوم.100أسرة مقدم الرعایة أقل من 

 المدنیة بالكامل.یتعین سداد جمیع الغرامات  )6(
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لتحدید ما إذا تم استیفاء المتطلبات، قد یُطلب من مقدم الطلب/مقدم الرعایة تقدیم معلومات إضافیة أو تصریح مكتب رعایة  )7(

 األطفال، أو مدیر مكافحة الحرائق، أو مسؤول الصحة العامة لتقییم الدار و/أو مراجعة سجالت رعایة األطفال.

كمال مراجعة الموقع من قبل الصحة والسالمة التي أجراھا مكتب رعایة األطفال بشكل مرٍض قبل یتعین على مقدمي الخدمة إ )8(
إصدار تسجیل جدید أو تجدید التسجیل أو إعادة فتح التسجیل. ستضمن المراجعة امتثال مقدم الرعایة للقواعد المتعلقة بالصحة 

 والسالمة والصرف الصحي.

یوًما على األقل من تاریخ انتھاء التسجیل الحالي، یظل  30مكتب رعایة األطفال قبل  إذا تم استالم طلب التجدید من قبل )9(
التسجیل الحالي، ما لم یتم إلغاؤه رسمیًا، ساري المفعول حتى یتصرف مكتب رعایة األطفال بشأن طلب التجدید ویقدم إخطاًرا 

 باإلجراء مأخوذ.

 المتطلبات العامة 414-205-0035
 یتعین أن تكون الدار التي تتم فیھا رعایة الطفل ھي مكان إقامة مقدم الرعایة. )1(
 
 ال یجوز لمقدم الرعایة أن یحمل بطاقة الماریجوانا الطبیة أو یزرع الماریجوانا أو یكون موزًعا للماریجوانا. )2(
 
 یقتصر التسجیل على مقدم خدمة واحد لكل أسرة. )3(
 
 ینطبق التسجیل فقط على الشخص والعنوان الوارد في شھادة التسجیل وال یمكن نقلھ إلى مكان أو فرد آخر. )4(

ال یجوز لمقدم الرعایة والتسجیل صالح لمدة أقصاھا عامین. تبدأ فترة التسجیل بالتاریخ الفعلي الموضح في شھادة التسجیل.  )5(
) أطفال، بخالف أطفال مقدم الرعایة، في أي وقت قبل استالم شھادة التسجیل من مكتب رعایة 3أن یرعى أكثر من ثالثة (

 األطفال.

یتعین أن تكون سجالت مكتب رعایة األطفال مفتوحة للجمھور عند الطلب. ومع ذلك، لن یتم الكشف عن المعلومات  )6(
 الفیدرالي.المحمیة بموجب قانون الوالیة أو القانون 

یعتبر االسم والعنوان ورقم الھاتف وحالة التسجیل الخاصة بمقدمي الرعایة من المعلومات العامة. ومع ذلك، یجوز لـمكتب  )7(
رعایة األطفال حجب عنوان ورقم ھاتف مقدم الرعایة من الجمھور إذا قدم مقدم الرعایة طلبًا كتابیًا یوثق أن الكشف عن 

القاعدة ) من شأنھ أن یعرضھ أو أحد أفراد أسرتھ الذین یعیشون في الدار للخطر بموجب القاعدةالعنوان و/أو رقم الھاتف 
 یتعین أن یكون الطلب على نموذج مقدم من مكتب رعایة األطفال.و. (0800‐004‐137 اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم

أخرى من الدار یمكن أن یراھا ولي أمر (أولیاء أمور)  یتعین على مقدم الرعایة عرض ما یلي بالقرب من باب الدخول، أو في منطقة )8(
 األطفال في دار الرعایة:

 شھادة التسجیل؛  )أ(
 
 شھًرا تقویمیًا. 12ویتعین على مقدمي الخدمة نشر جمیع الشكاوى الھامة والخطیرة وخطابات عدم االمتثال الھامة لمدة  )ب(

بالقرب من باب الدخول، أو في منطقة أخرى من الدار  یتعین على مقدم الرعایة عرض مخطط أرضیة یحدد مواقع ما یلي )9(
 یمكن رؤیتھا بوضوح من قبل جمیع األفراد المسؤولین عن إجراءات اإلخالء:

 أبواب الخروج؛ )أ(
 
 طرق اإلخالء األساسیة؛ )ب(
 
 طرق اإلخالء الثانویة؛  )ج(
 
 وطفایات الحریق )د(
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 خارجھا، خالل ساعات وجود األطفال في الرعایة.یتعین أال ینشغل مقدم الرعایة بأي عمل آخر، سواء داخل الدار أو  )10(
 
 قد یقوم موظفي مكتب رعایة األطفال بإجراء زیارة مراقبة غیر معلنة مرة واحدة على األقل خالل فترة الترخیص. )11(
 
في  یتعین أن یسمح مقدم الرعایة أو مقدم الرعایة البدیل لممثل من مكتب رعایة األطفال بالوصول إلى مبنى رعایة األطفال )12(

 أي وقت یتواجد فیھ األطفال في الدار.

یتعین أن یسمح مقدم الرعایة أو مقدم الرعایة البدیل بفحص جمیع مناطق دار رعایة األطفال التي یمكن لألطفال في الدار  )13(
الوصول إلیھا، ومراجعة تدابیر الصحة والسالمة للمناطق األخرى في دار رعایة األطفال لضمان صحة وسالمة األطفال 

 في دار رعایة األطفال.

یتعین أن یسمح مقدم الرعایة ألولیاء األمور أو األوصیاء القانونیین ألطفال رعایة األطفال بالوصول إلى الدار خالل  )14(
 ساعات وجود طفلھم (أطفالھم) في دار الرعایة.

بالتحصینات واألمراض التي تفرض قیودًا یتعین على مقدم الرعایة االمتثال للقوانین المحلیة والوالئیة والفیدرالیة المتعلقة  )15(
على رعایة األطفال وأنظمة سالمة األطفال وأحزمة المقاعد في المركبات وسالمة الدراجات وقوانین الحقوق المدنیة 

 وقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة.

جسدیة، أو إصابة نفسیة، أو  یتعین على أي مقدم رعایة لدیھ سبب لالعتقاد بأن أي طفل قد عانى من سوء المعاملة (إصابة )16(
إھمال یؤدي إلى أذى جسدي، أو االعتداء الجنسي و/أو االستغالل، أو التھدید باإلیذاء) إبالغ المعلومات إلى إدارة الخدمات 

 ساعة في الیوم. 24) أو وكالة إنفاذ القانون. وفقًا للقانون، یسري ھذا الشرط على مدار DHSاإلنسانیة ورعایة األطفال (

عین على مقدم الرعایة إخطار الوالدین في حالة وجود مقدم رعایة بدیل وإخطارھم باسم مقدم الرعایة. في حالة الطوارئ، یت )17(
 سیتم بذل جھود حسن النیة إلخطار أولیاء األمور بأن ھناك بدیًال لرعایة األطفال.

الدار ألي جزء من الیوم للزیارات أو الرحالت المیدانیة أو أي  یتعین على مقدم الرعایة إخطار أولیاء األمور في حالة تواجد األطفال خارج )18(
 نشاط آخر خارج المبنى وإخطارھم باسم مقدم الرعایة.

 
إذا رغب مقدم الطلب أو مقدم الرعایة في تقدیم رعایة التبني للطفل، فیتعین أن یتلقى مقدم الطلب موافقة من مكتب رعایة  )19(

 رعایة األطفال، قبل وضع الطفل (األطفال) تحت رعایة التبني.األطفال وإدارة الخدمات اإلنسانیة و

 یتعین على مقدمي الرعایة المسجلین االلتزام بجمیع الشروط الموضوعة على رخصھم. )20(
 
یتعین أن تكون المعلومات المقدمة إلى مكتب رعایة األطفال بشأن الطلبات، في السجالت أو التقاریر، أو أي اتصال كتابي أو  )21(

 حدیثة وكاملة ودقیقة. شفھي آخر،

 یتعین على مقدمي الرعایة إخطار جمیع أولیاء األمور بأي إغالق للترخیص النشط على الفور. )22(
 
یتعین أن یطلب مقدمي الخدمة من أحد والدي (والدي) أو وصي (أوصیاء) كل طفل التسجیل في دار رعایة أطفال األُسر  )23(

بل مكتب رعایة الطفل للتحقق من قیامھم بمراجعة نسخة من شھادة المسجلة، والتوقیع على نموذج إقرار معتمد من ق
 الترخیص الحالیة. ویتعین تحدیث اإلعالن في أي وقت یتم فیھ إضافة استثناء أو شرط إلى الترخیص.

ورقم  www.oregonearlylearning.com][یتعین على مقدمي الخدمات نشر موقع الویب الخاص بقسم التعلیم المبكر  )24(
، وبیان یوضح ألولیاء األمور بأنھ یمكنھم الوصول إلى معلومات حول مقدم رعایة األطفال [6616‐556‐800 ‐1]الھاتف 

 على بوابة سالمة رعایة األطفال.

 یتعین على مقدم الرعایة تقدیم تقریر إلى مكتب رعایة األطفال بخصوص: )25(
 

 ساعة؛ 24أي طفل أثناء وجوده في الرعایة خالل وفاة  )أ(
 
 ساعة: 24خالل  )ب(

 
 أي طفل مفقود أو تائھ من المبنى؛ )أ(
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 أي طفل تُرك في رحلة تابعة للدار؛ )ب(
 
 أي طفل تُرك دون رعایة في المبنى؛ )ج(
 
 أي طفل تُرك وحده في الملعب؛ أو )د(
 
 أي طفل تُرك بمفرده في السیارة. )ه(

 
 (29)0010‐205‐414رقم اإلدار�ة لوال�ة أور�غون  القاعدةأي إصابة أو حادث خطیر، على النحو المحدد في  )ج(

 یستثنى من ذلك الحاالت التالیة:وأیام تقویمیة بعد حدوثھ.  5في غضون 

 اإلصابات التي یتم تقییم الطفل بھا من قبل متخصص كإجراء احترازي؛ )أ(
 
اإلسعافات األولیة لھا في الدار، ولكن ال یوجد ما یبرر مزیدًا من اإلصابات التي یتم إجراء  )ب(

 العالج من قبل أخصائي طبي؛ أو

 األحداث الطبیة بسبب مشاكل طبیة روتینیة ومستمرة، مثل الربو أو النوبات. )ج(
 

من ساعة  48أي ضرر یلحق بالمبنى ویؤثر على قدرة مقدم الرعایة على االمتثال لھذه المتطلبات، في غضون  )د(
 حدوثھ.

 ساعة من حدوث ذلك. 48أي حیوان یعض طفًال خالل  )ه(
 
 یتعین تقدیم خطة الطوارئ المكتوبة ألولیاء أمور األطفال في دار الرعایة. )26(
 
شھًرا  12یجوز لمكتب رعایة الطفل إخطار الوالد (الوالدین) أو الوصي (األوصیاء) على األطفال الذین تقل أعمارھم عن  )27(

 القاعدةالمسجلین في دار رعایة أطفال األُسر المسجلة بأي حالة عدم امتثال ساریة للوائح الخاصة بالنوم اآلمن المدرجة في 
 .(11)0090‐205 ‐414 اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم

ي الدار 414-205-0040
 مقدم الرعا�ة واألشخاص اآلخرون �ف

 یتعین أن تتوفر في مقدم الرعایة المسجل وأي مقدم رعایة بدیل الشروط التالیة: )1(
 

 عاًما على األقل، 18أن یبلغ من العمر  )أ(
 
 أن یكون لدیھ الكفاءة والحكم السلیم وضبط النفس عند العمل مع األطفال،  )ب(
 
 وأن یكون قادًرا عقلیًا وجسدیًا وعاطفیًا على أداء الواجبات المتعلقة برعایة الطفل. )ج(

 
األطفال. یُعتبر سكان الدار ال یجوز ألي شخص أظھر سلوًكا قد یكون لھ تأثیر ضار على الطفل الوصول إلى دار رعایة  )2(

 قادرین على الوصول إلى أطفال رعایة األطفال حتى لو لم یكونوا في الدار بشكل عام خالل ساعات رعایة الطفل.

عاًما أو أكثر مسجلین في برنامج  18یتعین أن یكون مقدم الطلب والمقیمون اآلخرون في الدار الذین یبلغون من العمر  )3(
ابع لمكتب رعایة األطفال قبل إصدار التسجیل. یتعین أن یكون المقیمون بالدار الذین تقل أعمارھم عن التأھیل المجتمعي الت

 عاًما مسجلین في السجل بحلول عند بلوغھم سن الثمانیة عشرة عاًما. 18

أكثر مسجل أو عاًما أو  18یتعین أن یتلقى مقدم الرعایة تأكیدًا من مكتب رعایة األطفال بأن الفرد البالغ من العمر  )4(
 مسجل بشكل مشروط في برنامج التأھیل المجتمعي قبل أن یتمكن الفرد من:

 اإلقامة في المبنى؛ )أ(
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یوًما في السنة  30یوًما متتالیًا، بحیث ال یتجاوز إجمالي المدة  14المبیت في المبنى لمدة تزید عن  )ب(

 التقویمیة؛

 مساعدة مقدم الرعایة؛ أو )ج(
 
 طفال.التطوع في برنامج رعایة األ )د(

 
 ال یجوز أن یتمتع األفراد ذوو التسجیل المشروط في برنامج التأھیل المجتمعي بوصول غیر خاضع لإلشراف إلى األطفال. )5(
 
إذا كانت ھناك حاجة إلى معلومات إضافیة لتقییم قدرة الشخص على رعایة األطفال أو الوصول إلى األطفال، فقد یتطلب  )6(

 من قبل طبیب أو استشاري أو أي شخص مؤھل آخر أو معلومات أخرى. مكتب رعایة األطفال مراجع أو تقییم

ال یجوز أن یتمتع أي زائر للدار أو أي شخص بالغ آخر غیر مسجل في برنامج التأھیل المجتمعي بوصول غیر خاضع  )7(
 لإلشراف إلى األطفال.

التأھیل المجتمعي اإلبقاء على التسجیل  یتعین على مقدم الرعایة والبدالء واألفراد اآلخرین المطلوب تسجیلھم في برنامج )8(
 الحالي في برنامج التأھیل المجتمعي في جمیع األوقات في الوقت الذي یكون فیھ ترخیص رعایة طفل األسرة المسجل نشًطا.

في الدار؛ یجوز إقامة األفراد الذین تم إلغاء أو رفض أو تعلیق تسجیلھم في برنامج التأھیل المجتمعي، وال یجوز لھم اإلقامة  )9(
 في المبنى خالل ساعات رعایة األطفال؛ أو التواصل مع أطفال دار رعایة األطفال.

إذا تم اتھام أي شخص، مسجل في برنامج التأھیل المجتمعي، أو تم القبض علیھ، أو صدر أمر بإلقاء باعتقالھ بسبب أي من  )10(
قد یكون لھ تأثیر ضار على الطفل، ولم یتم التوصل إلى الجرائم التي حددھا مكتب رعایة األطفال إلى أنھا تشیر إلى سلوك 

تصرف نھائي بعد، فقد یتم رفض التسجیل أو تعلیقھ حتى یتم حل التھمة أو االعتقال أو األمر إذا استمر الشخص في العمل أو 
 اإلقامة في الدار أو یمكنھ الوصول إلى األطفال في الدار.

توبة للتأكد من أن األفراد غیر المسجلین أو المسجلین بشكل مشروط في برنامج یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة خطة مك )11(
 التأھیل المجتمعي والموجودین في مباني دار رعایة األطفال لن یتمتعوا بوصول غیر خاضع لإلشراف إلى األطفال.

عاًما فما  18بلغون من العمر یتعین على مقدم الرعایة االحتفاظ بسجل ألوقات الوصول والمغادرة لجمیع األفراد الذین ی )12(
فوق غیر المسجلین أو المسجلین بشكل مشروط في برنامج التأھیل المجتمعي ویدخلون الدار أثناء وجود األطفال في دار 

 رعایة األطفال، باستثناء األشخاص المصرح لھم بتسلیم واستالم األطفال من الدار.

 ایة القیام بما یلي:قبل استبدال مقدم الرعایة، یتعین على مقدم الرع )13(
 

 التعرف على متطلبات التسجیل والموافقة على االلتزام بھا؛ )أ(
 
 أن یكون مسجالً في برنامج التأھیل المجتمعي؛ )ب(
 
القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون االمتثال لجمیع المتطلبات المفروضة على مقدم الرعایة، باستثناء تلك الواردة القاعدة في  )ج(

 ؛2) (c)، )3) (c)( ،(a) (1) 0055‐205‐414 رقم
 
). یتعین أن CPRحاصل على الشھادة الحالیة في اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي الرئوي للرضع واألطفال ( )د(

تكون الشھادات ساریة في الوقت الذي یقوم مقدم الرعایة بالعمل كبدیل عن مقدم الرعایة الرئیسي. یتعین أن 
ى اإلنعاش القلبي الرئوي تعلیمات عملیة. یمكن قبول دورات اإلنعاش القلبي الرئوي التي یكون للتدریب عل

تتضمن محتوى إلكتروني مع تعلیمات عملیة. التدریب الصارم على اإلنعاش القلبي الرئوي عبر اإلنترنت غیر 
 مقبول؛

 األطفال وإھمالھم الخاص بقانون والیة أوریغون؛أن یكون قد استكمل ما ال یقل عن ساعتین من التدریب على إساءة معاملة  )ه(
 
 أن یكون حاصًال على شھادة معالج طعام حالیة، في حالة إعداد الطعام أو تقدیمھ لألطفال؛ )و(
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 أن یكون قد استكمل المقدمة إلى التدریب على صحة وسالمة رعایة الطفل؛ )ز(
 
 عایة األطفال؛ أن یكون قد استكمل التدریب على النوم اآلمن المعتمد من مكتب ر )ح(
 
 وأن یكون قد استكمل التدریب على تنمیة الطفل المعتمد من مكتب رعایة األطفال. )ط(

 متطلبات التدر�ب 414-205-0055
قبل  -كمقدم خدمة رعایة أطفال أسري، یتعین على مكتب رعایة األطفال عندما یقدم شخص ما طلبًا جدیدًا للتسجیل  )1(

 تلقي دلیل من الشخص على أن ھذا الشخص قد قام بما یلي: -الموافقة على التسجیل 

 أكم جلسة نظرة عامة على رعایة األسرة والطفل؛ )أ(
 
فال. یتعین أن یكون للتدریب على لدیھ شھادة حالیة في اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي الرئوي للرضع واألط )ب(

اإلنعاش القلبي الرئوي تعلیمات عملیة. یمكن قبول دورات اإلنعاش القلبي الرئوي التي تتضمن محتوى إلكتروني 
 مع تعلیمات عملیة. التدریب الصارم على اإلنعاش القلبي الرئوي عبر اإلنترنت غیر مقبول.

 ؛ORS 624.570لدیھ شھادة معالج طعام حالیة وفقًا لـلقاعدة  )ج(
 
 أن یكون قد استكمل ما ال یقل عن ساعتین من التدریب على إساءة معاملة األطفال وإھمالھم الخاص بقانون والیة أوریغون؛ )د(
 
 قد استكمل المقدمة إلى التدریب على صحة وسالمة رعایة الطفل؛ )ه(
 
 اآلمن المعتمد من مكتب رعایة األطفال؛قد استكمل التدریب على النوم  )و(

 
تلقي دلیل  -قبل الموافقة علیھ  -عندما یقدم مقدم رعایة أطفال أسري مسجل طلب تجدید، یتعین على مكتب رعایة األطفال  )2(

 من مقدم الرعایة على أن مقدم الرعایة قد قام بما یلي:

الرئوي للرضع واألطفال. یتعین أن یكون للتدریب على لدیھ شھادة حالیة في اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي  )أ(
اإلنعاش القلبي الرئوي تعلیمات عملیة. یمكن قبول دورات اإلنعاش القلبي الرئوي التي تتضمن محتوى إلكتروني 

 مع تعلیمات عملیة. التدریب الصارم على اإلنعاش القلبي الرئوي عبر اإلنترنت غیر مقبول.

 ؛ ORS 624.570الیة وفقًا لـلقاعدة لدیھ شھادة معالج طعام ح )ب(

وقد أكمل ما ال یقل عن عشر ساعات من التدریب خالل العامین السابقین لتاریخ التجدید. یتعین أن یكون التدریب  )ج(
مرتبًطا بفئات المعرفة األساسیة في سجل أوریغون. یتعین تخصیص ست ساعات على مدار الساعة على األقل 

لى تنمیة الطفل أو تعلیم الطفولة المبكرة. سیتم قبول التدریب على التعرف على من عشر ساعات في التدریب ع
إساءة معاملة األطفال وإھمالھم واإلبالغ عنھا بعد خمس سنوات (وكل خمس سنوات بعد ذلك) كجزء من ساعات 

 یة الطفل.التدریب العشر المطلوبة للترخیص، ولكن لن یتم قبولھا كجزء من ساعات التدریب المطلوبة لتنم

 إكمال تدریب الصحة والسالمة المعتمد من مكتب رعایة األطفال. )د(
 

 2سیقبل مكتب رعایة األطفال تدریبًا مكرًرا لمرة واحدة إضافیة إذا كان التدریب عبارة عن المجموعة  )أ(
(متقدم) أو أعلى كما ھو موضح من قبل مركز أوریغون للتطویر الوظیفي  3(متوسط) أو المجموعة 

 رعایة الطفولة والتعلیم؛ ولم یتم أخذه خالل نفس فترة الترخیص.في 

تُقبل فئات المعرفة األساسیة التالیة لتنمیة الطفل ومتطلبات التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة: التنوع  )ب(
)D() أنظمة األسرة والمجتمع ،FCS() النمو البشري والتنمیة ،HGD( السالمة الصحیة والتغذیة ،
)HSN(بیئ ،) ات التعلم والمناھجLEC() المراقبة والتقییم ،OA() االحتیاجات الخاصة ،SN( فھم ،

 ).UGBالسلوك وتوجیھھ (
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تلقي دلیل من  -، قبل الموافقة علیھ -عندما یقدم شخص ما طلب إعادة فتح التسجیل، یتعین على مكتب رعایة األطفال )3(
 الفرد على أن الفرد لدیھ:

اإلسعافات األولیة واإلنعاش القلبي الرئوي للرضع واألطفال. یتعین أن یكون للتدریب على لدیھ شھادة حالیة في  )أ(
اإلنعاش القلبي الرئوي تعلیمات عملیة. یمكن قبول دورات اإلنعاش القلبي الرئوي التي تتضمن محتوى إلكتروني 

 غیر مقبول.مع تعلیمات عملیة. التدریب الصارم على اإلنعاش القلبي الرئوي عبر اإلنترنت 

 ؛ORS 624.570لدیھ شھادة معالج طعام حالیة وفقًا لـلقاعدة  )ب(
 
شھادة تثبت بأن الشخص قد حضر عشر ساعات من التدریب المتعلق بفئات المعرفة األساسیة لسجل أوریغون  )ج(

منذ إصدار آخر ترخیص نشط للشخص لرعایة الطفل. إذا كان الفرد قد حصل مسبقًا على ترخیص لمدة تقل عن 
ساعة تدریب لكل ستة أشھر من فترة  2.5عامین، فسیتم تقسیم متطلبات التدریب بالتناسب على النحو التالي: 

الترخیص السابقة. سیتم قبول التدریب على التعرف على إساءة معاملة األطفال وإھمالھم واإلبالغ عنھا مرة 
دریب العشر المطلوبة للترخیص، أخرى بعد خمس سنوات (وكل خمس سنوات بعد ذلك) كجزء من ساعات الت

 ولكن لن یتم قبولھا كجزء من ساعات التدریب المطلوبة لتنمیة الطفل.

(متوسط)  2سیقبل مكتب رعایة األطفال تدریبًا مكرًرا لمرة واحدة إضافیة إذا كان التدریب عبارة عن المجموعة  )د(
للتطویر الوظیفي في رعایة الطفولة  (متقدم) أو أعلى كما ھو موضح من قبل مركز أوریغون 3أو المجموعة 

 والتعلیم؛ ولم یتم أخذه خالل نفس فترة الترخیص.

 إكمال تدریب الصحة والسالمة المعتمد من مكتب رعایة األطفال. )ه(
 
إكمال تدریب النوم اآلمن المعتمد من مكتب رعایة األطفال. إذا كانت إعادة فتح التسجیل نتیجة لتغییر  )و(

ینایر  1شخص إكمال تدریب النوم اآلمن المعتمد من مكتب رعایة األطفال بحلول العنوان، فیتعین على ال
2019. 

أثناء تفعیل ترخیص رعایة طفل األسرة المسجل، یتعین على مقدم الرعایة الحفاظ على الشھادة الحالیة في اإلسعافات األولیة،  )4(
ویتعین أن یكمل ساعة واحدة من التدریب في فئة الصحة واإلنعاش القلبي الرئوي للرضع واألطفال، وتدریب معالج الطعام، 

 ) خالل كل عام من فترة الترخیص لمدة عامین.HSNوالسالمة والتغذیة (

 90، یتعین على الموظفین إكمال تدریب تنمیة الطفل المعتمد من مكتب رعایة األطفال في غضون 2022سبتمبر  30بعد  )5(
 التدریب مسبقًا. یوًما من التوظیف ما لم یتم االنتھاء من

 414‐205‐0055(1)(b) ،414‐205‐0055(2)(a)، (d)(13)0040‐205‐414رقم القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون ) بغض النظر عن 6(
414‐205‐0055(3)(a)،  یونیو  30و  2020مارس  24تُقبل شھادة اإلنعاش القلبي الرئوي اإللكترونیة فقط والتي تم الحصول علیھا بین

 لتلبیة متطلبات التدریب حتى انتھاء صالحیة الشھادة. 2022

أو في  2022دیسمبر  31) یتعین على جمیع الموظفین إكمال تدریب تنمیة الطفل المعتمد من مكتب رعایة األطفال بحلول 7(
 یوًما من التوظیف، أیھما یعقب اآلخر. 90غضون 

ي دار الرعا�ة 414-205-0065
 األطفال �ف

عاًما إذا كان الطفل من  18عاًما، أو أقل من  13أطفال كحد أقصى دون سن  10یجوز لمقدم رعایة أطفال األُسر رعایة  )1(
دار الرعایة، واألطفال بالتبني، وأي  ذوي االحتیاجات الخاصة، في أي وقت. وھذا یشمل أطفال مقدم الرعایة، وأطفال

 أطفال آخرین یكون مقدم الرعایة مسؤوالً عنھم.

عاًما من ذوي االحتیاجات الخاصة، قد یھتم مقدم  18عاًما أو أقل من  13من بین األطفال العشرة الذین تقل أعمارھم عن  )2(
 الرعایة بما یلي:

في ذلك أطفال مقدم الرعایة، وقد یكون طفالن فقط منھم  أطفال كحد أقصى في سن ما قبل المدرسة أو أقل، بما 6 )أ(
 شھًرا. 24أقل من 

 أربعة أطفال في سن المدرسة، باإلضافة إلى ستة أطفال في سن ما قبل المدرسة أو أقل. )ب(
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أطفال في سن ما قبل المدرسة أو أقل، طالما ال  6المزید من األطفال في سن المدرسة إذا كان ھناك أقل من  )ج(

 أطفال في الدار في أي وقت. 10من  یوجد أكثر

یتم تضمین األطفال اآلخرین، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أطفال األقارب أو أطفال الحي أو أصدقاء أطفال مقدم  )3(
أطفال إذا كان أولیاء أمورھم أو غیرھم من  10الرعایة، في الحد األقصى لعدد األطفال المسموح بھ في الرعایة وھو 

 البالغین المسؤولین عن اإلشراف علیھم غیر موجودین في الدار أو ال یشرفون بشكل مباشر على طفلھم (أطفالھم).

یمكن أن تكون زیارة األطفال وأولیاء أمورھم أو اآلخرین الذین یشرفون علیھم بشكل مباشر في دار رعایة أطفال األُسر على  )4(
 أساس عرضي فقط.

أسابیع أن یتلقى الرعایة في دار رعایة أطفال األُسر. ھذا ال یشمل ابن (أبناء) مقدم  6عن ال یمكن ألي طفل یقل عمره  )5(
 الرعایة.

اف ع� األطفال 414-205-0075  اإل�ش
یل مسؤول عن األطفال في دار الرعایة. یتعین على مقدم الرعایة أو مقدم الرعایة البدیل في جمیع مقدم الرعایة أو مقدم الرعایة البد

 األوقات:

 التواجد في مرمى نظر أو صوت جمیع األطفال؛ )1(
 
 العلم بما یفعلھ كل طفل؛ )2(
 
 التواجد قریبًا بما یكفي من األطفال لالستجابة عند الحاجة; )3(
 
 شھًرا یلعبون في الخارج؛  36الحضور بشخصھ عندما یكون ھناك أطفال تقل أعمارھم عن  )4(
 
التواجد عندما یلعب األطفال في سن الحضانة أو األطفال الصغار في الخارج، ما لم تكن منطقة اللعب الخارجیة مسیجة  )5(

 بالكامل وخالیة من المخاطر.

 التوج�ه واالنضباط 414-205-0085
یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة سیاسة مكتوبة بشأن توجیھ وتأدیب أطفال دار الرعایة. یتعین أن تكون السیاسة بسیطة  )1(

 ومفھومة للطفل وولي األمر (الوالدین) ومقدمي الرعایة البدالء.

 یتعین إعطاء التوجیھ المكتوب وسیاسة االنضباط لجمیع أولیاء األمور. )2(
 
 یتعین أن تتوفر في سیاسة التوجیھ واالنضباط المتطلبات التالیة: )3(
 

 توفیر التوجیھ اإلیجابي وإعادة التوجیھ ووضع حدود واضحة؛  )أ(
 
 اآلخرین.وأن تكون مصممة لمساعدة الطفل على تطویر ضبط النفس واحترام الذات واحترام  )ب(
 

 یتعین على مقدمي الرعایة ومقدمي الرعایة البدالء فقط تقدیم التوجیھ أو التأدیب ألطفال دار الرعایة. )4(
 
یتعین أن یكون التوجیھ واالنضباط عادلین ومطبَّقین على نحو متسق وسریعین ومالئمین لسلوك الطفل وعمره. یتعین  )5(

 توجیھ السلوكیات.استخدام العبارات اإلیجابیة أو استخدام إعادة 

 یحظر القیام بالسلوكیات التالیة من قبل مقدمي الرعایة: )6(
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استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: الضرب، أو الضرب، أو  )أ(
ستخدام أي شكل الصفع، أو الضرب، أو االھتزاز، أو القرص أو أي تدابیر أخرى تسبب ألًما جسدیًا، أو التھدید با

 من أشكال العقاب البدني؛

 استخدام أسالیب غیر مناسبة من القیود، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الربط أو التقیید؛ )ب(
 
 استخدام مواد كیمیائیة بدون وصفة طبیة من أجل االنضباط أو التحكم في السلوك؛ )ج(
 
 الصراخ بقسوة أو استخدام لغة نابیة أو مسیئة؛ )د(
 
 استخدام العقاب العقلي أو العاطفي، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر: الشتائم أو السخریة أو التھدید؛ )ه(
 
 حصر الطفل في منطقة مغلقة (مثل غرفة مقفلة أو مغلقة، خزانة أو صندوق)؛ )و(
 
 السحب أو التھدید بسحب الطعام أو الراحة أو فرص دخول المرحاض؛ )ز(
 
 دخول المرحاض أو لرفضھ تناول الطعام؛معاقبة الطفل على حوادث  )ح(
 
االنخراط في أي شكل من أشكال اإلذالل العام أو الخاص أو رفض أو ترھیب أو إھمال أو إفساد طفل أو ممارسة  )ط(

 أي شكل من أشكال اإلساءة العاطفیة؛ 

المجموعة لفترات ومطالبة الطفل بالصمت أو الخمول لفترات طویلة من الوقت أو إبعاد الطفل عن األنشطة أو  )ي(
 طویلة من الوقت.

) من ھذه القاعدة ال یمنح مقدم 6طلب الوالدین أو اإلذن باستخدام أي شكل من أشكال السلوك المدرجة في القسم الفرعي ( )7(
 الرعایة أو مقدم الرعایة البدیل اإلذن للقیام بذلك.

 برنامج األ�شطة 414-205-0090

 یتعین على مقدم الرعایة إعطاء األولویة الحتیاجات األطفال، والتأكد من حصولھم على الرعایة واالھتمام المناسبین. )1(
 
تي توفر مجموعة متنوعة من یتعین على مقدمي الرعایة توفیر األنشطة والمواد والمعدات لكل من اللعب الداخلي والخارجي ال )2(

 الخبرات الموجھة ألعمار وقدرات الطفل (األطفال).

 یتعین أن تسمح أنشطة األطفال باختیار وتطویر المھارات بناًء على عمر وقدرات كل طفل. )3(
 
 یتعین توفیر توازن بین اللعب النشط والھادئ، سواء في الداخل أو في الخارج. )4(
 
الرعایة إجراءات روتینیة لتناول الطعام، وأخذ القیلولة، وتغییر الحفاضات، واستخدام المرحاض، مع یتعین أن یكون لدى مقدم  )5(

 المرونة في االستجابة الحتیاجات كل طفل.

یتعین توفیر سریر فردي أو سجادة أو سریر أطفال مزود لفراش فردي مناسب للموسم في وقت القیلولة لكل طفل صغیر  )6(
 رسة في الدار ولكل طفل في سن المدرسة یرید الراحة.وطفل في سن ما قبل المد

 أسّرة فردیة مناسبة للموسم. ببیاضات ةاألرائك العائلیة المزودیمكن استخدام األسرة أو  )أ(
 
 یجوز لألشقاء مشاركة نفس السریر في حال طلب ولي األمر (الوالدان) ذلك، )ب(
 
 طابقین لألطفال دون سن العاشرة.ال یجوز استخدام المستوى العلوي من األسرة المكونة من  )ج(
 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=256507
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یمكن استخدام المستوى العلوي لألسرة بطابقین لألطفال الذین تبلغ أعمارھم عشر سنوات أو أكثر إذا كان  )د(
 حاجز السریر وسلم األمان في مكانھما.

التعرض لوسائل اإلعالم یتعین أال یتعرض أطفال رعایة األطفال ألكثر من ساعتین من وقت الشاشة یومیًا. یتعین أن یكون  )7(
 مناسبًا من حیث النمو والعمر.

على مدار الیوم، یتعین أن یتلقى كل رضیع وطفل صغیر االتصال الجسدي واالھتمام الفردي (على سبیل المثال، اإلمساك  )8(
 بھ، والھز، والتحدث معھ، والغناء، والتنزه داخل الدار وخارجھا).

ات روتینیة لتناول الطعام، وأخذ القیلولة، وتغییر الحفاضات، واستخدام یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة إجراء )9(
 المرحاض، مع المرونة في االستجابة الحتیاجات كل طفل.

 یتعین أن یكون للرضع مجموعة متنوعة من ألعاب األطفال المناسبة التي تحفز الحواس. )10(
 
 یتعین اتباع ممارسات النوم اآلمن التالیة: )11(
 

رضیع في سریر عادي أو سریر محمول أو سریر أطفال أو روضة مزود بمرتبة نظیفة غیر یتعین أن ینام كل  )أ(
ماصة. یتعین أن تمتثل جمیع أسّرة األطفال العادیة وأسرة األطفال المحمولة وأسّرة الرضع وأقفاص اللعب 

 ؛)CPSCلمعاییر لجنة سالمة المنتجات االستھالكیة الحالیة (

 إال حتى یتمكن الرضیع من التدحرج بنفسھ؛ ال یجوز استخدام أسّرة الرضع )ب(
 
 یتعین أن تمتاز كل مرتبة بما یلي: )ج(
 

 أن تكون مناسبة بشكل مریح؛ )أ(
 
 وأن یتم تغطیتھا بمالءة محكمة; )ب(

 
 یتعین توفیر مالءة نظیفة لكل طفل؛ )د(
 
 یتعین وضع الرضع على ظھورھم على سطح مستٍو للنوم؛ )ه(
 
یتعین على مقدم الرعایة نقل الرضیع فوًرا إلى سطح نوم مناسب إذا أثناء وجود الرضیع في دور رعایة الطفل،  )و(

 نام الرضیع في مكان آخر غیر سریره أو سریره المحمول أو روضة األطفال.

ال یجوز ترك أي طفل بشكل روتیني في سریر عادي أو سریر محمول أو سریر أطفال أو روضة لألطفال باستثناء وقت  )ز(
 النوم أو الراحة؛

 
ترك أشیاء في سریر األطفال العادي أو سریر األطفال المحمول أو روضة األطفال مع الرضیع، ال یجوز  )ح(

 باستثناء اللھایة (مثل الزجاجات واأللعاب والوسائد والحیوانات المحنطة والبطانیات والمصدات)؛

 یحظر وجود القماط أو المالبس األخرى أو األغطیة التي تقید حركة الطفل؛ )ط(
 
المالبس أو األشیاء التي یمكن أن تشكل خطر االختناق (مثل قالدات التسنین ودارات اللھایة یُحظر ارتداء  )ي(

 وأربطة المالبس)؛

وتستخدم مقاعد السیارة للتنقل فقط. یتعین نقل األطفال الذین ینامون في مقعد السیارة عند وصولھم إلى  )ك(
 الدار ووضعھم على سطح نوم مناسب.

 الصحة 414-205-010
 ى جمیع مقدمي الرعایة اتخاذ االحتیاطات المناسبة لمنع متالزمة ھز الرضیع وإصابات الرأس المؤذیة.یتعین عل )1(
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 یتعین أن تكون الدار بیئة صحیة لألطفال. )2(
 

ال یجوز ألي شخص أن یدخن أو یحمل أي أداة تدخین مشتعلة، بما في ذلك السیجارة اإللكترونیة أو المبخر في  )أ(
دار رعایة أطفال األُسر أو على بعد عشرة أقدام من أي مدخل أو مخرج أو نافذة تُفتح أو أي مدخل تھویة یخدم 

ال یجوز ألي شخص وي دار رعایة األطفال. منطقة مغلقة، أثناء ساعات رعایة الطفل أو عند وجود أطفال ف
ن في دار رعایة األطفال أثناء ساعات رعایة األطفال أو عند وجود أطفال في دار  استخدام التبغ الذي ال یُدَخَّ

رعایة األطفال. ال یجوز ألي شخص أن یدخن أو یحمل أي أداة تدخین مشتعلة، بما في ذلك السیجارة اإللكترونیة 
 ستخدام التبغ الذي ال یدخن في السیارات عندما یكون أطفال دار رعایة األطفال مسافرین.أو المبخر أو ا

ال یجوز ألي شخص أن یشرب الكحول في مبنى دار رعایة األطفال أثناء ساعات رعایة األطفال أو عند وجود  )ب(
ار رعایة أطفال األطفال في دار رعایة األطفال. ال یجوز أن یكون أي شخص تحت تأثیر الكحول في مبنى د

 األُسر أثناء ساعات رعایة األطفال أو عند وجود األطفال في دار رعایة األطفال.

، ال یجوز ألي شخص امتالك (5)0000‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةبصرف النظر عن  )ج(
ال یجوز أن وطفال األُسر. أو استخدام أو تخزین المواد الخاضعة للرقابة غیر القانونیة في مبنى دار رعایة أ

 یكون أي شخص تحت تأثیر المواد الخاضعة للرقابة غیر المشروعة في مبنى دار رعایة أطفال األُسر.

، ال یجوز ألحد أن یزرع أو (5)0000‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةبصرف النظر عن  )د(
مسجلة. ال یجوز للبالغین استخدام الماریجوانا في مبنى یوزع الماریجوانا في مبنى دار رعایة أطفال األُسر ال

 دار رعایة أطفال األُسر المسجلة أثناء ساعات رعایة األطفال أو عند وجود أطفال في دار رعایة األطفال.

 ال یجوز ألي شخص بالغ تحت تأثیر الماریجوانا االتصال بأطفال دار الرعایة. )ه(
 
، ال یجوز زراعة نباتات (5)0000‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةبصرف النظر عن  )و(

 الماریجوانا أو االحتفاظ بھا في دار رعایة أطفال األُسر المسجلة.

یتعین االحتفاظ بجمیع الماریجوانا الطبیة في عبوتھا األصلیة إذا تم شراؤھا من مستوصف وتخزینھا تحت قفل  )ز(
جمیع مشتقات الماریجوانا الطبیة واألدوات المرتبطة بھا تحت قفل سالمة سالمة األطفال. یتعین تخزین 

 األطفال.

، تعین تخزین جمیع الماریجوانا ومشتقات الماریجوانا واألدوات المرتبطة تحت 2015یولیو  1اعتباًرا من  )ح(
 قفل سالمة األطفال.

الیدین. یتعین إتاحة الساللم أو القوالب یتعین توفیر مرحاض واحد على األقل ومغسلة واحدة لألطفال لغسیل  )ط(
للتأكد من أن األطفال یمكنھم استخدام المرحاض والحوض دون مساعدة. ال یجوز الحصول على میاه الشرب 

 لتحضیر الطعام أو حلیب األطفال أو الشرب أو الطھي من مغاسل المرحاض أو مغاسل تغییر الحفاضات.

 درجة فھرنھایت على األقل خالل ساعات عمل دار رعایة األطفال. 68یتعین أن تكون درجة حرارة الغرفة  )ي(
 
 یتعین أن تحتوي الغرف التي یشغلھا األطفال على مزیج من اإلضاءة الطبیعیة واالصطناعیة. )ك(
 
 یتعین أن تكون األرضیات خالیة من الشظایا والشقوق الكبیرة غیر المغلقة والسجاد المنزلقة وغیرھا من المخاطر. )ل(

 
االحتفاظ بإمدادات اإلسعافات األولیة ومخطط أو كتیب تعلیمات اإلسعافات األولیة في مكان واحد محدد وإبقائھم بعیدًا یتعین  )3(

 عن متناول األطفال.

یتعین أن تشمل لوازم اإلسعافات األولیة على: ضمادات، شریط الصق، ضمادات شاش معقمة، صابون أو  )أ(
ل تنظیف للجروح، مقص، قفازات بالستیكیة یمكن التخلص مناشف مطھرة مقفلة أو محلول یستخدم كعام

منھا للتعامل مع انسكابات الدم، محلول للتطھیر بعد انسكاب الدم، وجھاز قیاس درجة الحرارة الصحیة 
 وواقیات الفم أثناء عمل اإلنعاش القلبي.
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األولیة ونسخة من المعلومات الطبیة الطارئة لكل طفل بما في ذلك نموذج الخروج  اإلسعافات لوازمأخذ یتعین  )ب(
 الطبي في أي وقت یقوم فیھ مقدم الرعایة بنقل أطفال دار الرعایة أو اصطحابھم في رحالت میدانیة.

 یتعین وضع الرضع على ظھورھم على سطح مستٍو للنوم؛ )4(
 
 المرض: )5(
 

 ة أو اإلبقاء علیھا، إال بموافقة مكتوة بمن مكتب الصحة المحلي، للطفل الذي:ال یجوز لمقدم الرعایة قبول الرعای )أ(
 

تم تشخیصھ على أنھ مصاب أو حامل لمرض خاضع لتقیید رعایة األطفال، على النحو  )أ(
 المحدد في القاعدة اإلداریة لھیئة الصحة في والیة أوریغون؛ أو

 المرض؛لدیھ أحد األعراض التالیة أو مجموعة من األعراض أو  )ب(
 

 درجة فھرنھایت، تحت اإلبط؛ 100حمى تزید عن  )1(
 
 اإلسھال (براز رخو أو سائل أو مائي أو دموي بشكل غیر طبیعي ألكثر من مرة)؛ )2(
 
 القيء؛ )3(
 
 الغثیان؛ )4(
 
 السعال الشدید؛ )5(
 
 اصفرار الجلد أو العینین بشكل غیر عادي؛ )6(
 
 أو الصدید؛ آفات الجلد أو العین أو الطفح الجلدي الشدید أو سیالن الدموع )7(
 
 تصلب الرقبة والصداع المصحوب بواحد أو أكثر من األعراض المذكورة أعاله. )8(
 
 صعوبة في التنفس أو صفیر غیر طبیعي؛  )9(
 
 شكاوى اآلالم الشدیدة. )10(

 
سیتم فصل أي طفل تظھر علیھ عالمات المرض، على النحو المحدد في ھذه القاعدة، بعد دخولھ في دار رعایة  )ب(

األطفال اآلخرین، ویتعین إخطار ولي األمر (الوالدین) وطلب إخراج الطفل من دار رعایة األطفال األطفال، عن 
 في أقرب وقت ممكن.

في حالة وجود أي طفل یعاني من أعراض نزلة برد خفیفة ال تضعف أدائھ الطبیعي، فیجوز إبقاء الطفل في دار مقدم  )6(
 اصطحاب طفلھما.الرعایة ویتم إخطار ولي األمر (الوالدین) عند 

 یتعین إخطار الوالدین إذا تعرض طفلھم لتفشي مرض معد. )7(
 
ال یجوز إعطاء األدویة بوصفة طبیة وبدون وصفة طبیة للطفل إال إذا حصل مقدم الرعایة على إذن كتابي من ولي األمر،  )8(

 .(b)(2)0130‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةحسبما ھو مطلوب في 

 وضع ملصقات على األدویة بوصفة طبیة وبدون وصفة طبیة وتخزینھا بشكل صحیح.یتعین  )9(
 

 یتعین وضع ملصقات على األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة أو المواد الموضعیة باسم الطفل. )أ(
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یھات یتعین أن تكون األدویة الموصوفة طبیًا في الحاویة األصلیة وأن تحمل اسم الطفل واسم الدواء والجرعة وتوج )ب(
 اإلعطاء واسم الطبیب.

 یتعین حفظ األدویة التي تتطلب التبرید في حاویة منفصلة ومغلقة بإحكام، وعلیھا عالمة "دواء" في الثالجة. )ج(

 یعتبر واقي الشمس دواء بدون وصفة طبیة ویمكن استخدامھ ألطفال دار الرعایة بالشروط اآلتیة: )10(

 من الوالدین قبل استخدام واقي الشمس. یتعین على مقدمي الخدمة الحصول على إذن كتابي )أ(
 
یمكن استخدام عبوة واحدة من واقي الشمس ألطفال دار الرعایة ما لم یقم ولي األمر بتوفیر علبة فردیة لطفلھ.  )ب(

 یتعین وضع واقي الشمس بطریقة تمنع تلوث العلبة.

 ).SPFیتعین إخبار الوالدین بنوع المنتج وعامل الحمایة من الشمس ( )أ(
 
 إعطاء الوالدین الفرصة لفحص المنتج والمكونات النشطة.یتعین  )ب(

 
إذا تم توفیر واقي شمس معین لطفل في دار الرعایة بعینھ، فیتعین أن یكون واقي الشمس مكتوبًا علیھ االسم  )ج(

 األول للطفل ولقبھ ویتعین استخدامھ لھذا الطفل فقط.

 أثناء تعرض أطفال دار الرعایة ألشعة الشمس. یتعین على مقدمي الرعایة إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتین )د(
 
أو أعلى ویتعین أن یكون مكتوبًا علیھ "واسع  15یتعین على مقدمي الخدمة استخدام واقي شمس بمعامل حمایة من الشمس  )ه(

 الطیف".

 ال یجوز لمقدمي الخدمات استخدام واقیات الشمس على األطفال الذین في دور رعایة األطفال. )و(
 
 استخدام واقي الشمس لألطفال الذین تقل أعمارھم عن ستة أشھر.ال یجوز  )ز(
 
یمكن ألطفال دار الرعایة الذین تزید أعمارھم عن ست سنوات استخدام واقي شمس ألنفسھم تحت اإلشراف  )ح(

 المباشر لمقدم الرعایة أو الموظف.

 صیب بھا طفلھم.یتعین إبالغ الوالدین یومیًا بأي أدویة یتم إعطاؤھا لطفلھم أو بأي إصابات أ )11(
 
یتعین وضع خطة رعایة مكتوبة في وقت التسجیل، أو عندما یتم تحدید نوع الحساسیة لكل طفل مسجل لدیھ حساسیة تشكل  )12(

تھدیدًا لصحة الطفل وسالمتھ ورفاھیتھ. یتعین أن تتضمن الخطة تعلیمات بخصوص المواد المسببة للحساسیة والخطوات 
الحساسیة؛ وعالمات وأعراض الحساسیة؛ وخطة عالج مفصلة تتضمن األسماء والجرعات الواجب اتخاذھا لتجنب مسببات 

 وطرق اإلعطاء الفوري ألي دواء مستجیب لتفاعالت الحساسیة.

یتعین إخطار ولي األمر على الفور بأي تفاعالت تحسسیة مشتبھ بھا أو إذا استخدم الطفل مسبب الحساسیة أو  )أ(
 المسھ، حتى لو لم یحدث تحسس.

ي حالة إعطاء اإلبینفرین، فیتعین االتصال بالخدمات الطبیة الطارئة على الفور، ویتعین إخطار مكتب رعایة ف )ب(
 األطفال في غضون خمسة أیام تقویمیة من حدوثھ.

 یتعین تدریب جمیع الموظفین المعنیین بدار رعایة األطفال على خطة الرعایة المكتوبة. )ج(
 
 األطعمة المسببة للحساسیة مع جمیع الموظفین الذین یقومون بإعداد الطعام وتقدیمھ.یتعین مشاركة أنواع معینة من  )د(
 
یتعین أن تكون قائمة الحساسیة لكل طفل سھلة الوصول للموظفین ولكن ال یمكن ألولئك الذین لیسوا آباء أو  )ه(

 أولیاء أمور الطفل المسجل رؤیتھا.

والوجبات الخفیفة المناسبة ألعمار واحتیاجات األطفال  الرئیسیةیتعین على مقدم الرعایة توفیر أو ضمان توافر الوجبات  )13(
 الذین یتم تقدیم الطعام لھم.
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یتعین أن تستند الوجبات الرئیسیة والوجبات الخفیفة إلى إرشادات برنامج الغذاء الخاص برعایة األطفال التابع لوزارة  )أ(
 األمریكیة. الزراعة

 
 یتعین تخزین األطعمة والحفاظ علیھا في درجة حرارة مناسبة. )ب(
 
 یتعین تحضیر األطعمة وتقدیمھا وفقًا ألدنى حد من معاییر اعتماد معامل الطعام. )ج(
 
 یتعین حمل الرضع أو الجلوس إلرضاعھم بالزجاجة. یُحظر تقطیع الزجاجات. )د(
 
 ال یجوز وضع األطفال للنوم ومعھم زجاجة. )ه(
 

 یتعین حمل األطفال الذین ال یستطیعون إطعام أنفسھم أو، إذا كان بإمكانھم الجلوس بمفردھم، إطعامھم في وضع مستقیم. )14(
 
 یتعین اإلمساك باألطفال الرضع حتى سن ستة أشھر أو الجلوس في حجر مقدم الرعایة إلرضاعھم بالزجاجة؛ )أ(
 
 قدم الرعایة حمل الزجاجة.ال یجوز الدعم بالزجاجات أبدًا. یتعین على الطفل أو م )ب(
 
 ویتعین تغذیة الرضع الذین لم یعودوا محتجزین للتغذیة بطریقة توفر لھم األمان والراحة. )ج(

 
 ال یجوز وضع األطفال في أي عمر بالزجاجة. )15(
 
 رعایتھم.یتعین أن یتمتع أي حیوان في دار رعایة أطفال األُسر بصحة جیدة وأن یكون رفیقًا ودودًا لألطفال الذین یتم  )16(

 ظر وجود الحیوانات التي یُحتمل أن تكون عدوانیة في نفس المنطقة التي یتواجد فیھا األطفال.حی )أ(
 
 یتعین تحصین الكالب والقطط حسب توصیات طبیب بیطري مرخص. )ب(
 
 یتعین أن تكون الكالب والقطط خالیة من البراغیث والقراد والدیدان. )ج(

 
في المناطق التي یمكن لألطفال الوصول إلیھا أو المناطق المستخدمة یتعین عدم وضع صنادیق فضالت الحیوانات  )17(

 لتخزین الطعام أو تحضیره.

 یتعین أن یكون مقدمو الرعایة حاضرین عندما یتفاعل األطفال مع الحیوانات. )18(
 
والثعابین) یُحظر وجود الحیوانات الغریبة، ومنھا، على سبیل المثال ال الحصر: الزواحف (مثل السحالي والسالحف  )19(

البرمائیات والقرود والطیور ذات المنقار الخطافي والكتاكیت الصغیرة والقوارض ما لم یتم إیواؤھا وإبقاءھا في خزان أو 
أي حاویة أخرى تمنع االتصال المباشر ألي منھا من قبل األطفال. یُسمح بالبرامج التعلیمیة التي تشمل الحیوانات المحظورة 

 الحیوان والمتاحف ومتعاملو الحیوانات المحترفون اآلخرون.والتي تدیرھا حدائق 

 یتعین أن یكون الوالدان على علم بوجود أي حیوانات في المبنى. )20(

ب  414-205-0105 ي م�اە ال�ش
 اختبار الرصاص �ف

 ألغراض ھذه القاعدة، یُقصد بـ "صنابیر میاه الشرب أو التركیبات المیاه" )1(
 

أي تركیبات سباكة في األماكن المستخدمة للحصول على المیاه للشرب أو الطبخ أو تحضیر حلیب األطفال أو  )أ(
 تحضیر الطعام؛ 

 االستحمام أو تغییر الحفاضات.وال تشمل أي تركیبات سباكة مستخدمة للحصول على المیاه لغسل الیدین أو  )ب(
 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=256509
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) (ب) من ھذه القاعدة للشرب 1ال یمكن استخدام المیاه التي یتم الحصول علیھا من التركیبات المحددة في القسم الفرعي ( )2(
 أو الطبخ أو تحضیر حلیب األطفال أو تحضیر الطعام.

 االختبار األولي )3(
 

اختبار كل صنبور أو تركیبات  2018سبتمبر  30 یتعین على أي مقدم رعایة لدیھ تسجیل نشط اعتباًرا من )أ(
 .2018نوفمبر  30میاه الشرب بحلول 

یتعین على مقدمي الرعایة التالیین اختبار كل صنبور أو تركیب لمیاه الشرب بحثًا عن الرصاص في المیاه قبل أن  )ب(
 یكونوا مؤھلین للحصول على ترخیص من مكتب رعایة األطفال:

 ؛ 2018سبتمبر  30تسجیل معلق اعتباًرا من أي مقدم رعایة لدیھ طلب  )أ(
 
أو بعده، بما في ذلك، على سبیل المثال ال  2018سبتمبر  30أي مقدم یتقدم للتسجیل في  )ب(

 الحصر، الطلبات األولیة وطلبات التجدید وطلبات إعادة فتح التسجیل.

 الختبار األولي إذا:) (أ) أو (ب) إلى إجراء ا3ال یحتاج مقدم الرعایة المحدد في القسم الفرعي ( )ج(
 

 سنوات قبل تاریخ نفاذ ھذه القاعدة؛  6تم اختبار جمیع صنابیر أو تركیبات میاه الشرب في غضون  )أ(
 
 ) من ھذه القاعدة.5وتم إجراء االختبار وفقًا لمتطلبات القسم الفرعي ( )ب(

 
االختبار إلى مكتب رعایة األطفال ) (أ) تقدیم جمیع نتائج 3یتعین على مقدم الرعایة المحدد في القسم الفرعي ( )د(

. یتعین أن تكون نتائج االختبار مصحوبة ببیان مكتوب یحدد موقع كل 2018نوفمبر  30في موعد أقصاه 
 صنبور میاه شرب أو تركیبات تم اختبارھا.

األطفال في ) (ب) تقدیم نتائج االختبار إلى مكتب رعایة 3یتعین على مقدم الرعایة المحدد في القسم الفرعي ( )ه(
أیام تقویمیة من استالم الدار للنتائج من المختبر. یتعین أن تكون نتائج االختبار مصحوبة ببیان  10غضون 

 مكتوب یحدد موقع كل صنبور میاه شرب أو تركیبات تم اختبارھا.

 االختبار المستمر )4(
 

القاعدة، یتعین علیھ اختبار جمیع صنابیر أو  ) من ھذه3بعد أن یجري مقدم الرعایة االختبار األولي بموجب القسم الفرعي ( )أ(
 تركیبات میاه الشرب مرة واحدة على األقل كل ست سنوات من تاریخ آخر اختبار.

 
) (أ) من ھذه القاعدة إلى 4یتعین تقدیم جمیع نتائج االختبارات التي تم الحصول علیھا وفقًا للقسم الفرعي ( )ب(

میة من استالم مقدم الرعایة للنتائج من المختبر. یتعین أن أیام تقوی 10مكتب رعایة األطفال في غضون 
 تكون نتائج االختبار مصحوبة ببیان مكتوب یحدد موقع كل صنبور میاه شرب أو تركیبات تم اختبارھا.

 أخذ العینات وإجراء االختبار )5(
 

الخاصة بوكالة حمایة البیئة  یتعین أن یتم جمع العینات واختبارھا وفقًا لمعاییر التدریب االختبار واتخاذ اإلجراء )أ(
للحد من الرصاص في میاه الشرب في المدارس ودور رعایة األطفال، الكتیب المعدل اعتباًرا من أكتوبر 

 ، والذي تم اعتماده كمرجع.2018

یتعین إجراء جمیع االختبارات من قبل مختبر معتمد من قبل برنامج اعتماد مختبر أوریغون وفقًا  )ب(
من قواعد والیة أوریغون اإلداریة الساري اعتباًرا من  64، القسم 333بموجب الفصل للمعاییر المحددة 

 .2018سبتمبر  30

إذا لم تستخدم الدار أیًا من تركیبات السباكة الموجودة في الموقع للحصول على المیاه للشرب أو الطھي أو  )ج(
 م الرعایة القیام بما یلي:تحضیر حلیب األطفال أو تحضیر الطعام، ففي ھذه الحالة یتعین على مقد
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تقدیم بیان كتابي إلى مكتب رعایة األطفال یحدد المصدر البدیل للمیاه ویؤكد أن مقدم  )أ(
الرعایة ال یستخدم أي تركیبات سباكة في الموقع للشرب أو الطھي أو تحضیر حلیب 

 األطفال أو تحضیر الطعام؛ 

 البدیل للمیاه.وإخطار مكتب رعایة األطفال كتابیًا إذا تغیر المصدر  )ب(
 
 النتائج )6(
 

جزًءا في  15إذا أظھرت نتائج االختبار أن الماء من أي صنبور أو تركیبات لمیاه الشرب تحتوي على  )أ(
 البلیون أو أكثر من الرصاص، فیتعین على مقدم الرعایة القیام بما یلي:

 منع الوصول إلى صنبور أو تركیبات میاه الشرب بعد تلقي نتائج االختبار على الفور؛  )أ(
 
االستمرار في منع الوصول إلى صنبور أو تركیبات میاه الشرب ھذه حتى اكتمال تخفیف  )ب(

 ) (ب) من ھذه القاعدة.6الرصاص وفقًا للقسم الفرعي (

 15أي صنبور أو تركیبات لمیاه الشرب تحتوي على بعد استالم نتائج االختبار التي توضح أن المیاه من  )ب(
 جزًءا في البلیون أو أكثر من الرصاص، یتعین على مقدم الرعایة القیام بما یلي:

 60إرسال خطة عمل تصحیحیة إلى مكتب رعایة األطفال للموافقة علیھا في غضون  )أ(
استراتیجیة تخفیف  یوًما من استالم نتائج االختبار. یتعین أن تحدد خطة العمل التصحیحیة

من معاییر التدریب واالختبار والتدریب الخاصة بوكالة  6الرصاص المناسبة وفقًا للوحدة 
حمایة البیئة للحد من الرصاص في میاه الشرب في المدارس ودور رعایة األطفال، 

 ، والذي تم اعتماده كمرجع؛ 2018الكتیب المعدل اعتباًرا من أكتوبر 

 یوًما من الحصول على موافقة مكتب رعایة األطفال. 30التخفیف في غضون  ةاستراتیجیوتنفیذ  )ب(
 
 حفظ السجالت ونشرھا )7(
 

 یتعین أن یحتفظ مقدم الرعایة بنسخة من أحدث نتائج اختبار الرصاص في الموقع في جمیع األوقات. )أ(
 
األطفال في  یتعین على مقدم الرعایة نشر أحدث ملخص لنتائج اختبار الرصاص المقدم من مكتب رعایة )ب(

منطقة بالدار بحیث یمكن رؤیتھا بوضوح من قبل أولیاء األمور. یتعین على مقدم الرعایة نشر ملخص 
 نتائج االختبار الحدیث عقب استالم الملخص من مكتب رعایة األطفال على الفور.

لتدریب واالختبار والتدریب الخاصة من معاییر ا 6یتعین على مقدمي الرعایة اتباع الممارسات الروتینیة المحددة في الوحدة  )8(
بوكالة حمایة البیئة للحد من الرصاص في میاه الشرب في المدارس ودور رعایة األطفال، الكتیب المعدل اعتباًرا من أكتوبر 

 ، والذي تم اعتماده كمرجع، في جمیع األوقات.2018

 السالمة 414-205-0110
 یتعین حمایة األطفال من مخاطر الحریق والسالمة. یتعین أن یكون لدى مقدمي الخدمات إجراءات الحمایة التالیة: )1(
 

یتعین أن تحتوي جمیع مقابس الكھرباء المكشوفة في الغرف التي یستخدمھا األطفال في مرحلة ما قبل  )أ(
أو األطفال األصغر سنًا على أغطیة واقیة یصعب إزالتھا أو أجھزة أمان مثبتة عند عدم  المدرسة

 استخدام المقبس.

 ال یجوز استخدام أسالك التمدید كأسالك دائمة؛ )ب(
 
 یتعین أن تكون أسالك جمیع األجھزة بحالة جیدة؛ )ج(
 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=290311


 قواعد دور رعایة أطفال األُسر المسجلة

 
  OCC-0086  .24| صفحة 

 

 ال یجوز استخدام موصالت متعددة لألسالك؛ )د(
 
 لشریط الطاقة مزود بحمایة مدمجة ضد التیار الزائد؛ یمكن استخدام منفذ توصیل مؤرض )ه(
 
یتعین تركیب حاجز مستقر لمنع األطفال من الوقوع في المخاطر، بما في ذلك، على سبیل المثال ال  )و(

 الحصر: المواقد، والسخانات والمواقد الخشبیة المستخدمة عند وجود أطفال في دار رعایة األطفال؛

 ى و/أو أسفل جمیع الساللم التي یمكن للرضع واألطفال الصغار الوصول إلیھا؛یتعین وضع حاجز أمان في أعل )ز(
 
 یتعین أن تكون أجھزة إنذار الدخان وأجھزة كشف أول أكسید الكربون: )ح(

 
مثبتة في كل طابق من طوابق الدار، ما لم تكن األرضیة تحت السیطرة المباشرة لمقدم  )أ(

 قیلولة؛الرعایة، وفي أي منطقة یأخذ األطفال فیھا 

 في وضع أمر التشغیل دائًما؛  )ب(
 
 ویتم اختبارھا شھریًا للتأكد من أنھا تعمل بشكل سلیم. یتعین على مقدم الرعایة توثیق كل اختبار؛ )ج(

 
في كل طابق من  A‐10 BC‐2یتعین أن یكون ھناك مطفأة حریق مصنفة بما ال یقل عن  )1(

 طوابق الدار، ما لم تكن األرضیة تحت السیطرة المباشرة لمقدم الرعایة.

یتعین تصمیم طفایات الحریق الموجودة على األرضیات التي یتم فیھا رعایة األطفال في مخطط  )أ(
وأن تكون إما  0035‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةاألرضیة المطلوب في 

مخزنة على طول طریق اإلخالء األساسي. یتعین أن تكون طفایات الحریق سھلة مثبتة أو 
 الوصول ومرئیة.

 
إذا كانت طفایات الحریق مخزنة في خزانة أو دوالب، فیتعین تعلیقھا ووضع عالمة  )ب(

 تشیر إلى وجود مطفأة الحریق بالداخل.

 أشیاء أخرى بطریقة تمنع الوصول إلى الخزانة أو الدوالب.ال یجوز وضع العوائق، مثل األثاث أو تخزین المستلزمات أو أي  )ي(

 یتعین على مقدم الرعایة فحص طفایات الحریق شھریًا ویجب علیھ توثیق الفحص. )ك(
 
یتم االحتفاظ باألسلحة الناریة ومسدسات الھواء والبنادق ذات الكرات والذخیرة في مكان مغلق، مع تخزین  )ل(

ن أن تظل األسلحة الناریة ومسدسات الھواء والبنادق ذات الكرات الذخیرة وإغالقھا بشكل منفصل. یتعی
 فارغة؛

 یتعین وضع مستلزمات التنظیف والدھانات وأعواد الثقاب والوالعات واألكیاس البالستیكیة تحت قفل سالمة األطفال؛ )م(
 
كین الحادة والمواد یتعین االحتفاظ بالمواد األخرى التي یحتمل أن تكون خطرة، مثل األدویة والعقاقیر والسكا )ن(

 السامة تحت قفل سالمة األطفال؛

 بالنسبة للمواد القابلة لالشتعال واالحتراق: )س(
 

 یتعین تخزینھا في الحاویة األصلیة أو حاویة السالمة؛ .أ
 

أقدام من األفران، أو غیرھا من معدات اللھب أو إنتاج  4ال یجوز تخزینھا على بعد  .ب
 الحرارة، أو سخانات المیاه التي تعمل بالوقود، 

 وفي حالة وجود أكثر من جالون، یتم االحتفاظ بھا في مبنى تخزین غیر متصل. .ج
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دار الرعایة، یتعین إبقاء النباتات  في حالة وجود أي طفل في سن ما قبل المدرسة أو أطفال أصغر سنًا في )ع(
 السامة بعیدًا عن متناول األطفال؛ و

 یتعین وضع عالمات على جمیع األلواح الزجاجیة الشفافة في األبواب بوضوح حسب مستوى الطفل. )ف(
 
نحو یتعین وجود بابي خروج إلى الخارج صالحین لالستخدام ویمكن الوصول إلیھما في جمیع الطوابق األرضیة، على ال )2(

 .(34)0010‐205‐414 اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم القاعدةالمحدد في 

في حالة استخدام الطابق السفلي ألغراض رعایة األطفال، فیمكن تلبیة متطلبات بابي خروج قابلین  )أ(
 لالستخدام من خالل أحد اإلجراءات التالیة:

 المخرج القابل لالستخدام؛ أو تفي بغرض للخارج ونافذةباب زجاجي منزلق أو باب یفتح  )أ(
 
نافذة تفي بغرض المخرج القابل لالستخدام والسلم الداخلي إلى الطابق األرضي  )ب(

الذي یمكن الوصول إلیھ مباشرة والخالي من العوائق إلى تمنع الوصول إلى 
 الخارج.

 إذا تم استخدام نافذة تفي بغرض المخرج القابل لالستخدام: )ب(
 

 نافذة للسماح لألطفال بالخروج دون مساعدة؛ یتعین وضع خطوات تحت ال )أ(
 
 ویتعین أن تبقى النافذة في حالة عمل جیدة. )ب(

 
إذا كانت النافذة المستخدمة كمخرج بھا زجاج نافذة، فیتعین وضع آلیة للسماح لألطفال بالخروج من زجاج  )ج(

 النافذة.

مفتوحة والمخارج صالحة یتعین على مقدم الرعایة إجراء فحص یومي للتأكد من أن طرق اإلخالء  )د(
 لالستخدام، بما في ذلك األبواب ونوافذ الھروب.

، ما لم یقم مقدم 2009الطوابق الثانیة (ال تنطبق على مقدمي الخدمة المسجلین بشكل مستمر على نفس العنوان قبل عام  )3(
 الرعایة بنقل رخصة رعایة األطفال إلى مسكن جدید):

 في الطابق الثاني أو طابق أعلى؛ ال یجوز أن ینام أطفال دار الرعایة )أ(
 
 ال یجوز تقدیم الرعایة للرضع واألطفال الصغار في الطابق الثاني أو طابق أعلى؛ )ب(
 
 ال یجوز تقدیم الرعایة اللیلیة في الطابق الثاني أو طابق أعلى؛ )ج(
 
 ق الثاني؛یمكن السماح لألطفال في الطابق الثاني باستخدام المرحاض إذا كان المرحاض الوحید في الطاب )د(
 
 یمكن تقدیم الرعایة لألطفال في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة في الطابق الثاني أو أعلى، في الحاالت اآلتیة: )ه(

 وجود درجان یصالن إلى الطابق األرضي ویتمتع جمیع األطفال بالحركة الكافیة للخروج بأمان؛ أو )أ(
 

 العلوي.موافقة مدیر اإلطفاء المعین على استخدام الطابق  )ب(
 
 یتعین إجراء تدریبات مكافحة الحرائق شھریًا في أوقات مختلفة خالل ساعات عمل رعایة األطفال: )4(
 

 یتعین أن تتضمن تدریبات مكافحة الحرائق تمرینًا یتضمن استخدام طریق إخالء بدیل مرة واحدة على األقل سنویًا؛ )أ(
 
 األطفال خالل زیارة معلنة.یتعین إجراء تمرین على اإلخالء عند طلب مكتب رعایة  )ب(
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یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة أداة تنبیھ (على سبیل المثال، إنذار دخان أو ضوء قوي أو جرس عالي أو  )ج(

 صافرة) لتحذیر شاغلي الدار من حالة الطوارئ أو التدریب؛

األطفال في غضون یتعین على مقدم الرعایة بذل الجھود إلجراء اإلخالء الكامل للموظفین وأطفال رعایة  )د(
ثالث دقائق. إذا لم یتمكن من اإلخالء في غضون ثالث دقائق، فیتعین على مقدم الرعایة بذل جھود إضافیة 

 تتضمن واحدة أو أكثر مما یلي:

 استخدام أسرة اإلخالء أو عربات األطفال أو العربات الصغیرة؛ )أ(
 
 تقدیم تدریب إضافي للموظفین؛ )ب(
 
 إلكمالھا أثناء التدریب، مثل التمسك بحبل أمان للمشي؛إعطاء األطفال مھاًما محددة  )ج(
 
تزوید األطفال بتعلیمات واضحة ومباشرة تتناسب مع أعمارھم حول ما یحدث أثناء  )د(

 التدریب؛

 مراجعة وتعدیل خطط الطوارئ وطرق اإلخالء. )ه(
 
 إجراء تدریبات إخالء إضافیة؛ )و(
 
 دمج تخطیط السالمة من الحرائق في المناھج الدراسیة؛  )ز(
 
 وغیر ذلك من االستراتیجیات التي حددھا مكتب رعایة األطفال. )ح(

 
یتعین ممارسة جانب آخر من خطة الطوارئ باإلضافة إلى التدریبات الشھریة على مكافحة الحرائق كل شھرین على األقل ویتعین أن  )5(

 .0130‐205‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةتتبع متطلبات التسجیل المدرجة في 

یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة خطة مكتوبة إلجالء األطفال ونقلھم إلى مكان آمن في حالة الطوارئ. یتعین أن تُنشر  )6(
 الخطة في الدار، وأن تكون مألوفة لألطفال ومقدمي الرعایة، وأن تمارس كل شھرین على األقل ویتعین أن تشمل ما یلي:

البالغین المسؤولین عن األطفال، بإعادة التوطین وكیف سیتم لم شمل إجراءات إخطار الوالدین أو غیرھم من  )أ(
 األطفال مع عائالتھم؛

إجراءات لتلبیة احتیاجات األطفال الفردیة، بما في ذلك الرضع واألطفال الصغار واألطفال ذوي االحتیاجات  )ب(
 الخاصة واألطفال الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة؛

 جمیع األطفال الحاضرین؛طریقة مقبولة لضمان حساب  )ج(
 
إجراءات التعامل مع الكوارث الطبیعیة (مثل الحرائق والزالزل وما إلى ذلك) واألحداث التي یتسبب فیھا  )د(

 اإلنسان، مثل العنف في دار رعایة األطفال؛

ال اإلجراءات في حالة وجوب إیواء األطفال في مكان ما أو إذا كان البد من إغالق دار رعایة األطفال حتى  )ه(
 یتمكن أي شخص من الدخول أو المغادرة؛

 إجراءات الحفاظ على استمراریة عملیات رعایة الطفل. )و(
 
 یتعین أن یكون الھاتف بحالة صالحة للعمل في دار رعایة أطفال األُسر. )7(
 

 یتعین إعطاء الوالدین رقم الھاتف حتى یتمكنوا من االتصال بمقدم الرعایة إذا لزم األمر. )أ(
 
ھواتف الطوارئ الخاصة باإلطفاء واإلسعاف والشرطة ومكافحة السموم وعنوان دار  یتعین وضع أرقام )ب(

 مقدم رعایة األطفال في مكان مرئي.



 قواعد دور رعایة أطفال األُسر المسجلة

 
  OCC-0086  .27| صفحة 

 

یتعین صیانة المبنى واألرضیات وإمدادات المیاه واأللعاب والمعدات واألثاث الذي یستخدمھ األطفال في حالة خالیة من  )8(
 المخاطر.

 معدات المكسورة من المناطق التي یمكن لألطفال الوصول إلیھا.یتعین إزالة األلعاب واألثاث وال )أ(
 
 یتعین إبقاء األجزاء الخارجیة والداخلیة للدار في حالة جیدة. )ب(
 
 یتعین أن تكون األسطح المطلیة بحالة جیدة من الداخل والخارج لتجنب تعریض األطفال لطالء الرصاص. )ج(
 
األطفال عن أي تلف یلحق بالمبنى یؤثر على قدرة مقدم الرعایة على یتعین على مقدم الرعایة إبالغ مكتب رعایة  )د(

 ساعة من حدوثھ. 48االمتثال لھذه المتطلبات، في غضون 

 إذا كان مقدم الرعایة ینقل األطفال، فیتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة رخصة قیادة ساریة وإثباتًا للتأمین المناسب. )9(

 قولین عدد أحزمة األمان أو أنظمة سالمة األطفال المتوفرة في السیارة.یتعین أال یتجاوز عدد األطفال المن )10(

 یتعین على مقدم الرعایة اتخاذ االحتیاطات الالزمة لحمایة األطفال من حركة مرور السیارات. یتعین على مقدم الرعایة القیام بما یلي: )11(
 

 من حركة المرور.طلب اإلنزال والركوب عند الرصیف فقط في مكان بعید عن الشارع محمي  )أ(
 
التأكد من أن أي شخص بالغ یشرف على اإلنزال والركوب یمكنھ رؤیة األطفال والتأكد من أنھم بعیدون  )ب(

 عن محیط جمیع السیارات قبل أن تتحرك أي سیارة.

 یجوز استخدام السیارات التالیة لنقل أطفال دار رعایة األطفال: )12(
 

 سیارة مصنعة لنقل أقل من عشرة ركاب؛ )أ(
 
 مدرسیة أو حافلة أنشطة مدرسیة متعددة الوظائف؛ حافلة )ب(
 
 أو بعد ذلك؛ أو 2010سیارة مصنعة لتقل عشرة ركاب أو أكثر تم تصنیعھا عام  )ج(
 
 بالشروط التالیة: 2010سیارة مصنعة لتقل عشرة ركاب فأكثر وتم تصنیعھا قبل عام  )د(

 میالً في الساعة؛ 50أال تتجاوز سرعة السفر  )أ(
 
السیارة لفحص سالمة سنوي بواسطة مرآب أو وكالة أو ورشة لتصلیح السیارات. یتعین أن ویتعین أن تخضع  )ب(

یكون إثبات الفحص على النموذج المقدم من قسم التعلم المبكر أو على نموذج مقدم من القائم على الفحص 
 یحتوي على نفس المعلومات.

 المرافق الصح�ة 414-205-0120
یمكن استخدام المعقمات والمطھرات المختلطة مسبقًا والمسجلة لدى وكالة حمایة البیئة والتي تفي بمعاییر ھیئة الصحة في  )1(

 والیة أوریغون في جمیع مناطق الدار وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة.

 یع مقدمي الرعایة واألطفال غسل أیدیھم بالصابون والماء الدافئ الجاري في الحاالت اآلتیة:یتعین على جم )2(
 

 بعد استخدام المرحاض؛ )أ(
 
 بعد تغییر الحفاضات؛ )ب(
 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=282800
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 بعد مساعدة شخص ما في استخدام المرحاض؛ )ج(
 
 قبل تحضیر الطعام؛ )د(
 
 قبل وبعد تناول الطعام؛ و )ه(
 
 قبل المساعدة في اإلطعام؛ )و(

 
الرعایة واألطفال إما غسل أیدیھم بالصابون والماء الجاري الدافئ أو استخدام معقم الیدین الذي یحتوي یتعین على مقدمي  )3(

 ٪:95-60على نسبة كحول بین 

 بعد مسح األنف؛ )أ(
 
 بعد السعال أو العطس؛ )ب(
 
 بعد األنشطة الخارجیة؛  )ج(
 
 األلیفة.وبعد لمس الحیوانات، بخالف الكالب والقطط، أو التعامل مع ألعاب الحیوانات  )د(
 

 یتعین تخزین معقم الیدین بعیدًا عن متناول األطفال. )4(
 
 شھًرا. 24ال یجوز استخدام معقم الیدین لألطفال دون سن  )5(
 
 یتعین أن یشرف شخص بالغ على استخدام معقم الیدین لألطفال األكبر سنًا واألطفال في سن ما قبل المدرسة. )6(
 
الرحالت المیدانیة وفي الملعب، یتعین استخدام مناشف مبللة ومعقم للیدین  عندما یتعذر غسل الیدین، على سبیل المثال في )7(

 ٪ معًا.95-60یحتوي على نسبة كحول تتراوح بین 

 یتعین تنظیف جمیع األلعاب والمعدات واألثاث الذي یستخدمھ األطفال وشطفھا وتعقیمھا بانتظام وكلما اتسخت. )8(

 یتعین أن تكون أسطح تغییر الحفاض إما: )9(
 

 ماصة ویمكن تطھیرھا بسھولة؛غیر  )أ(
 
 یتم التخلص منھا بعد كل استخدام؛ أو )ب(
 
 تغسل بعد كل استخدام. )ج(

 
یتعین أن تكون منطقة تغییر الحفاضات في مكان یمكن من خاللھ غسل الیدین مباشرة بعد تغییر الحفاضات دون مالمسة  )10(

 األسطح األخرى أو األطفال.

 فة وصحیة.یتعین صیانة المبنى واألرضیات بطریقة نظی )11(
 
 یتعین التخلص من جمیع القمامة والمخلفات الصلبة والفضالت بانتظام وبطریقة آمنة وصحیة. )12(
 
یتعین التخلص من الملوثات الحیویة التي تشمل على سبیل المثال ال الحصر سوائل الجسم والدم بطریقة تمنع التعرض  )13(

 لألطفال.

 یتعین أن یكون مصدر الماء في الدار آمنًا للشرب. )14(
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 یحظر االستحمام في حوض سباحة األطفال. )15(

 حفظ السجالت 414-205-0130
‐205‐414 اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم القاعدةیتعین أن یحتفظ مقدم الرعایة بالسجالت التالیة، باستثناء تلك المحددة في  )1(

0105(7)(a):لمدة عام واحد على األقل. یتعین أن تكون السجالت التالیة متاحة لمكتب رعایة األطفال في جمیع األوقات ، 

 معلومات من ولي األمر (الوالدین) عن كل طفل في وقت القبول: )أ(
 

 اسم وتاریخ میالد الطفل؛ )أ(
 
 مزمنة، بما في ذلك الحساسیة التي یعاني منھا الطفل؛أي مشكلة (مشاكل) صحیة  )ب(
 
 تاریخ دخول الطفل دار الرعایة؛ )ج(
 
األسماء والعناوین وأرقام ھواتف العمل والمنزل وساعات عمل ولي األمر (الوالدین) أو  )د(

 الوصي (األوصیاء) القانونیین؛

 الطوارئ؛اسم ورقم ھاتف الشخص (األشخاص) الذي یتعین االتصال بھ في حالة  )ه(
 
 اسم ورقم ھاتف الشخص (األشخاص) الذي یمكن تسلیم الطفل لھ؛ )و(
 
 اسم المدرسة التي یحضرھا طفل دار الرعایة؛  )ز(
 
 واسم وعنوان ورقم ھاتف طبیب الطفل وطبیب األسنان. )ح(
 
 التاریخ الصحي ألي مشاكل یمكن أن تؤثر على مشاركة الطفل في دار رعایة األطفال. )ط(

 
الیومیة، بما في ذلك التواریخ التي حضرھا كل طفل وأوقات الوصول والمغادرة لكل یوم. سجالت الحضور  )ب(

 یتعین تسجیل األوقات عند وصول أطفال دار الرعایة ومغادرتھم;

 األدویة المعطاة، بما في ذلك اسم الطفل وتاریخ ووقت الجرعة؛ )ج(
 
 اإلصابات الموجودة بالطفل؛ )د(
 
 بسجل مكتوب لكل تمرین إخالء طارئ یوضح ما یلي: ویتعین على مقدم الرعایة االحتفاظ )ه(

 
 التاریخ والوقت؛ )أ(
 
 أبواب الخروج المستخدمة؛ )ب(
 
 عدد األطفال الذین یتم إجالؤھم ونطاق أعمارھم؛ )ج(
 
 العدد اإلجمالي لألشخاص في الدار وقت التدریب؛ )د(
 
 مقدار الوقت المستغرق إلخالء الدار؛ )ه(
 
 اسم الشخص الذي أجرى التمرین،  )و(
 

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=290312
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 التنبیھ المستخدمة.وأداة  )ز(
 
 یتعین أن یكون لدى مقدم الرعایة بیان مكتوب من ولي األمر (الوالدین) فیما یتعلق بما إذا كان المقدم مخوًال أم ال بما یلي: )2(

 الحصول على عالج طبي طارئ للطفل؛ )أ(

 إعطاء األدویة للطفل؛ )ب(
 
 أي نشاط مائي؛ اصطحاب طفل في رحلة میدانیة أو نشاط آخر خارج الدار أو المشاركة في )ج(
 
 ونقل الطفل إلى المدرسة أو منھا أو السماح للطفل بالتنقل أو المشي من وإلى المدرسة أو الدار. )د(

 الرعا�ة الل�ل�ة 414-205-0140
 التالیة في مقدم الرعایة اللیلیة:یتعین توافر الشروط 

 
 أن یكون لدیھ خطة مكتوبة للرعایة، متفق علیھا بشكل متبادل من قبل ولي األمر (الوالدین) ومقدم الرعایة؛ )1(
 
 أن یكون لدیھ خطة مكتوبة لحاالت الطوارئ التي تحدث أثناء اللیل، بما في ذلك كیفیة إضاءة طریق اإلخالء؛ )2(

 أن یكون متیقًظا لوصول ومغادرة كل طفل في الرعایة اللیلیة؛  )3(
 
 وأن یتبع جمیع قواعد التسجیل الساریة. )4(

 االستثناءات للقواعد 414-205-0150
 ناء لقاعدة.یجوز لمقدم الرعایة أن یطلب استث )1(
 

 یتعین أن یكون طلب استثناء على نموذج مقدم من مكتب رعایة األطفال؛ )أ(
 
یتعین على مقدم الرعایة تقدیم مبرر لالستثناء المطلوب وشرح لكیفیة ضمان مقدم الرعایة، من خالل  )ب(

 الضمانات أو الشروط األخرى، صحة األطفال وسالمتھم ورفاھھم.

 للقاعدة المكتوبة حتى یتلقى مقدم الرعایة الموافقة على االستثناء من مكتب رعایة األطفال.یتعین أن یمتثل مقدم الرعایة  )2(

‐414) من القاعدة 2في الحاالت التي لن یتم فیھا تقدیم الرعایة التي تخضع للتسجیل، على النحو المحدد في القسم الفرعي ( )3(
ب/مقدم الرعایة أن یطلب ویتلقى الموافقة على استثناء قبل ، في مكان إقامة مقدم الرعایة، یتعین على مقدم الطل0000‐205

 تقدیم الرعایة في ھذا الموقع. من جمیع النواحي، یتعین أن یظھر الموقع كمحل للسكن وأن یكون مرتًبًا لھذا الغرض.

 ال یُمنح أي استثناء من أي قاعدة ما لم یتم ضمان صحة وسالمة ورفاھیة األطفال. )4(
 
 فقط للتواریخ المحددة التي تم إصداره فیھا.أي استثناء صالح  )5(

 ال یجوز أن یشكل منح أي استثناء لقاعدة ما سابقة، ویتعین تقییم كل طلب على أساس مزایاه الخاصة بھ. )6(

 الشكاوي 414-205-0160
ستجیب مكتب رعایة األطفال للشكاوى المقدمة بشأن مقدمي الرعایة المسجلین وغیر القانونیین، وسوف یتعاون مع جھات سی )1(

 إنفاذ القانون أو الوكاالت األخرى ردًا على ادعاءات إساءة معاملة األطفال أو عدم االمتثال.

https://secure.sos.state.or.us/oard/viewSingleRule.action?ruleVrsnRsn=290313
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 ة أطفال األسر؛قد تؤدي أي وجمیع الشكاوى إلى إجراء تقییم في الموقع في دار رعای )أ(
 
 ستؤدي جمیع الشكاوى الخطرة إلى إجراء تقییم في الموقع في دار رعایة أطفال األسر؛ )ب(
 
سیتم اإلبالغ عن الشكاوى التي تدعي إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم إلى إدارة الخدمات اإلنسانیة ورعایة  )ج(

 األطفال أو وكاالت إنفاذ القانون المحلیة.

المتقدمین الجدد للتسجیل نسخة من إجراءات الشكاوى الخاصة بمكتب رعایة األطفال في وقت قیام إدارة سیتم إعطاء  )2(
 الصحة والسالمة بمعاینة الموقع. إجراءات الشكوى متاحة أیًضا عند الطلب.

 التعليق والحرمان واإللغاء ومراجعات النتائج والعق��ات المدن�ة 414-205-0170
لمقدم الرعایة الحق في مراجعة أي نتیجة توصل إلیھا مكتب رعایة األطفال. سیتم إعطاء المتقدمین الجدد للتسجیل نسخة من  )1(

تكون المعلومات حول عملیة مراجعة نتائج إجراءات مراجعة نتائج مكتب رعایة األطفال في وقت المعاینة في الموقع. س
 مكتب رعایة األطفال في رسائل الشكاوى. كما تتوفر إجراءات مراجعة نتائج مكتب رعایة األطفال عند الطلب.

یجوز لمكتب رعایة األطفال على الفور، ودون خطار مسبق، تعلیق تسجیل رعایة الطفل عندما یكون ھذا اإلجراء ضروریًا،  )2(
رعایة األطفال، لحمایة األطفال من اإلیذاء الجسدي أو العقلي أو وجود تھدید كبیر للصحة أو السالمة أو في رأي مكتب 

 الرفاھیة. یمكن اتخاذ مثل ھذا اإلجراء قبل االنتھاء من التحقیق.

 تعلیق.یتعین على مقدم الرعایة الذي تم تعلیق تسجیلھ أن یخطر على الفور، شفھیًا أو كتابیًا، جمیع اآلباء بال )3(

یتعین على مقدم الرعایة الذي تم تعلیق تسجیلھ تزوید مكتب رعایة األطفال على الفور بجمیع األسماء وأرقام ھواتف  )4(
 العمل والدار وعناوین ولي األمر (الوالدین) أو الوصي (األوصیاء) القانونیین لكل طفل.

دار بحیث یمكن ألولیاء األمور واآلخرین مشاھدتھ طوال یتعین على مقدم الرعایة الذي تم تعلیق تسجیلھ نشر التعلیق في ال )5(
 مدة التعلیق.

وإذا لزم األمر ولغرض حمایة األطفال، قد یقدم مكتب رعایة األطفال إخطاًرا عاًما بقرار الرفض أو التعلیق أو اإللغاء  )6(
 المتخذ. یعتمد نوع اإلشعار على الظروف الفردیة.

 استماع ولم یتم تصحیح الظروف التي أدت إلى التعلیق، یتم إلغاء التسجیل.إذا لم یطلب مقدم الرعایة جلسة  )7(

قد یتم رفض التسجیل أو إلغاؤه في حالة تقصیر دار رعایة أطفال األسر المسجلة في تلبیة المتطلبات، أو تزوید مكتب رعایة  )8(
تشغیل أو صیانة الدار بطریقة ضارة  األطفال بالمعلومات المطلوبة، أو السماح بالمعاینة، أو تصحیح أوجھ القصور، أو

 بصحة أو سالمة أو رفاھیة األطفال في دار الرعایة.

یتعین على دار رعایة أطفال األُسر المسجلة التي تم رفض تسجیلھا أو إلغاؤه أن تخطر جمیع أولیاء األمور باإلغالق على  )9(
ور وغیرھم رؤیتھ. یتعین أن یظل اإلخطار منشوًرا لمدة الفور ویتعین أن تنشر إخطاًرا باإلغالق في مكان یمكن ألولیاء األم

 ال تقل عن أسبوعین.

من قوانین  183لمقدم الرعایة الحق في استئناف أي قرار برفض أو تعلیق أو إلغاء التسجیل، مع مراعاة أحكام الفصل  )10(
 والیة أوریغون المنقحة.

التسجیل أو تعلیقھ أو إلغائھ إلى وزارة الخدمات اإلنسانیة قد یتم اإلبالغ عن أي إجراء یتخذه مكتب رعایة األطفال لرفض  )11(
 وبرامج الغذاء ورعایة الطفل التابعة لوزارة الزراعة األمریكیة وموارد رعایة الطفل ونظام اإلحالة.

لن یكون مقدم الرعایة الذي تم رفض تسجیلھ لسبب ما (مثل مخاوف الصحة والسالمة أو النشاط اإلجرامي أو إساءة  )12(
سنوات بعد التاریخ الفعلي  5معاملة األطفال والتورط في اإلھمال) أو تم إلغاؤه لسبب ما، مؤھالً إلعادة تقدیم الطلب لمدة 

 لإلغالق.
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إذا تم اتھام أي شخص، مسجل في برنامج التأھیل المجتمعي، أو تم القبض علیھ، أو صدر أمر بإلقاء باعتقالھ بسبب أي من  )13(
ب رعایة األطفال إلى أنھا تشیر إلى سلوك قد یكون لھ تأثیر ضار على الطفل، ولم یتم التوصل إلى الجرائم التي حددھا مكت

تصرف نھائي بعد، فقد یتم رفض التسجیل أو تعلیقھ حتى یتم حل التھمة أو االعتقال أو األمر إذا استمر الشخص في العمل أو 
 .اإلقامة في الدار أو یمكنھ الوصول إلى األطفال في الدار

‐414 اإلداریة لوالیة أوریغون رقم القاعدةقد یتم رفض التسجیل أو تعلیقھ أو إلغاؤه إذا كان لدى أي شخص مدرج في  )14(
سجل إساءة معاملة وإھمال لألطفال أو حالة مفتوحة إلساءة معاملة وإھمال األطفال أو حالة إنفاذ القانون  0040‐205

 التي من شأنھا استبعاد الشخص من التأھیل المجتمعي.

دوالًرا لكل  750تصل إلى  مدنیة لغرامةبموجب ھذه القواعد  التوثیقوأحكام قد تخضع مخالفات ھذه القواعد أو شروط  )15(
 الفة.مخ

 عندما یحقق مكتب رعایة األطفال في شكوى مزعومة في دار مسجلة، أو دار قد تعمل بشكل یخالف متطلبات القواعد )16(
 ، یتعین على مكتب رعایة األطفال القیام بما یلي:329A.450حتى  329A.250اإلداریة لوالیة أوریغون 

 تقدیم المساعدة الفنیة حسب االقتضاء؛ )أ(
 
بزیارة الشكوى إلى الدار مع إثبات صحة أو عدم القدرة على إثبات الصحة أو عدم إرسال إخطار كتابي  )ب(

 صالحیة؛

یتعین على مكتب رعایة األطفال تقییم ما إذا كانت اإلجراءات القانونیة اإلضافیة مناسبة، بما في ذلك على  )ج(
 دًا على:سبیل المثال ال الحصر الغرامات المدنیة أو الرفض أو اإللغاء أو التعلیق، اعتما

 عدد المخالفات السابقة لنفس القاعدة؛ أو )أ(
 
 الظروف المحیطة بمخالفة القانون. )ب(
 

، فقد یتعرض مقدم (30)0010‐205‐414‐القاعدة اإلداریة لوالیة أوریغون رقمبالنسبة للمخالفة الجسیمة، حسبما ھو محدد في القاعدة في  )17(
 مخالفة. دوالر أمریكي لكل 750الرعایة لغرامة مدنیة ال تتجاوز 

 
 دوالر أمریكي لكل مخالفة. 250في حالة المخالفة غیر الجسیمة، قد یتعرض مقدم الرعایة لغرامة مدنیة قدرھا  )18(
 
 كل یوم تعمل فیھ أي دار رعایة أطفال بشكل ینتھك أي من قواعد وشروط التوثیق یعد انتھاًكا منفصالً للقواعد. )19(

أطفال خاضعة للترخیص في دار أو منشأة غیر معتمدة من مكتب رعایة قد یخضع الشخص أو الكیان الذي یقدم رعایة  )20(
 دوالر في الیوم من تشغیل المنشأة غیر المعتمدة. 1500األطفال لغرامة مدنیة ال تتجاوز 

بصرف النظر عن قرار مكتب رعایة األطفال بفرض غرامة مدنیة لواحدة أو أكثر من انتھاكات القواعد، یجوز لمكتب  )21(
 األخرى. ال أیًضا اتخاذ إجراء لرفض أو تعلیق أو إلغاء التوثیق نتیجة النتھاك القاعدة نفسھا أو االنتھاكاترعایة األطف

من قوانین والیة أوریغون  183لمقدم الرعایة الحق في استئناف أي قرار بفرض عقوبة مدنیة، مع مراعاة أحكام الفصل  )22(
 المنقحة.

رعایة الطفل أمًرا نھائیًا بشكل افتراضي أو أمًرا نھائیًا بعد جلسة استماع متنازع یعد عدم دفع غرامة مدنیة أصدر فیھا مكتب  )23(
 علیھا سببًا لرفض أو إلغاء توثیق المنشأة.
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