
 

 
 

ي تحصل ع� اإلعانات الخاضعة للرقابة قواعد   لدور رعا�ة األطفال الىت
 5/12/2021تار�ــــخ ال��ان 

ي وال�ة أور�غون
��ة والتعل�م �ف  وزارة ال�ت

 مكتب رعا�ة الطفل | قسم التعلم المبكر  
www.oregonearlylearning.com 

1‐800‐556‐6616 

UnL‐0221  ي
 6/2021| تم التحد�ث �ف



 

 جدول المحت��ات

 
 2 ....................................................................................................................................................... جدول المحت��ات

ي تحصل ع� اإلعانات الخاضعة للرقابة  3 ................................................................................................. دور رعا�ة األطفال الىت
 3 .................................................................................................................................. الغرض    0005‐180‐414

 3 ............................................................................................................................... التع��فات    0010‐180‐414

 5 .................................................................................................................................. الصحة    0015‐180‐414

 12 .................................................................................................................... المرافق الصح�ة    0020‐180‐414

 13 .............................................................................................................................. السالمة    0025‐180‐414

 17 ................................................................................................................ التوج�ه واالنضباط    0030‐180‐414

 17 ............................................................................................................................... التغذ�ة    0035‐180‐414

ي      0040‐180‐414
 17 ........................................................................................................ الوصول إ� النشاط البدىن

 17 .................................................................................................................... حفظ السجالت    0045‐180‐414

 18 ................................................................................................................... المتطلبات العامة    0050‐180‐414

 19 ........................................................................................................إنفاذ المتطلبات التنظ�م�ة    0055‐180‐414

 19 ........................................................................ االمتثال لمتطلبات اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال    0090‐180‐414

 



3  

ي تحصل ع� اإلعانات الخاضعة للرقابة  دور رعا�ة األطفال الىت
 

 الغرض 0005‐180‐414

الحد  0100‐180‐414حىت  1005‐180‐414 (القاعدة اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم)تمثل قواعد وال�ة أور�غون اإلدار�ة من 
خ�ص والذين �قبلون  ف من ال�ت ي قسم التعل�م المبكر لمقد�ي رعا�ة األطفال المعفيني

األدىف لمتطلبات الصحة والسالمة �ف
ي جميع أنحاء الوال�ة. والغرض من هذە القواعد هو حما�ة صحة وسالمة ورفاه�ة 

اإلعانة الف�درال�ة لرعا�ة األطفال �ف
ف للرعا�ة.  القواعد ع� مقد�ي رعا�ة األطفال الذين �قبلون اإلعانات الف�درال�ة لرعا�ة ��ي هذە و األطفال الخاضعني

ي وال�ة أور�غون أو مكتب رعا�ة الطفل التابع لقسم التعلم المبكر و�تم إعفاؤهم من 
األطفال من إدارة الخدمات اإل�سان�ة �ف

ي قواعد 
 . ORS 329A.250ترخ�ص رعا�ة األطفال كما هو موضح �ف

 
 لتع��فاتا 0010‐180‐414

 . 0090 ‐180‐414حىت  0015‐180‐414تنطبق التع��فات التال�ة ع� القواعد اإلدار�ة لوال�ة أور�غون من 
 

ي دور رعا�ة الطفل من خالل اإلعانات الخاضعة للرقابة ك"مقدم الرعا�ة" ُ�قصد به أي شخص،   )1(
ي باألطفال �ف مقدم الخدمة، �عتىف

ة مع األطفال، و�قدم الرعا�ة اف والتوج�ه.  و�عمل مبا�ش  واإل�ش
 

ي أو  )2(
اف والتوج�ه ع� أساس منتظم للطفل الذي ال يرافقه أحد الوالدين أو الو�ي القانوىف "رعا�ة الطفل" ٌ�قصد بها الرعا�ة واإل�ش

، خالل جزء من  ي اليوم، مع الحصول ع� تع��ض أو بدونه.  24الو�ي
 ساعة �ف

 
ي دار رعا�ة الطفل" ُ�قصد به أي طفل دون  )3(

ا، أو أي طفل أقل من  13سن  "الطفل �ف ا من ذوي االحت�اجات الخاصة.  18عام� عام�
ا أو  13�ظل األطفال الذين يبلغون من العمر  ف لرعا�ة الطفل بناًء ع�  18عام�  مؤهلني

ً
ا من ذوي االحت�اجات الخاصة أطفا� عام�

ة الشهادة الحال�ة.  اف ع� و العمر خالل ف�ت ي حالة الغ�اب المؤقت لو�ي األمر. �تحمل مقدم الخدمة مسؤول�ة اإل�ش
 الطفل �ف

 
ي �مكن أن تكون عبارة عن مسكن خاص أو مبىف ت"دار رعا�ة األطفال" ُ�قصد بها المكان الذي  )4( جرى ف�ه رعا�ة األطفال. والىت

 مخصص. 
 

ا والذي �حتاج إ� مستوى من  18"الطفل ذو االحت�اجات الخاصة" ُ�قصد به الطفل الذي �قل عمرە عن  )5( الرعا�ة أع� من عام�
 المعتاد بالنسبة لسنه �سبب إعاقة جسد�ة أو تنم��ة أو سلوك�ة أو عقل�ة أو طب�ة. 

 
ي �حتوي عليها.  )6(  "األمراض المعد�ة" ُ�قصد بها أي مرض �سببه عامل معدي أو السموم الىت

 
" ُ�قصد به استخدام عمل�ة القضاء ع� ال�ائنات الضارة أو تعط�ل �شاطها �شكل ال  )7( �ا  "التطه�ي ي ذلك البكت�ي

رجعة ف�ه، بما �ف
وسات والجراث�م والفط��ات.   والف�ي



4  

، أو األفراد الذين تتشابه عالقاتهم الوظ�ف�ة مع )8( ي  "األ�ة" ُ�قصد بها مجموعة من األفراد ت��طهم صلة قرابة بالدم أو الزواج أو التبىف
ي هذە 

 الجمع�ات. تلك الموجودة �ف
 

ا.  12"الرضيع" ُ�قصد به الطفل منذ والدته حىت سن  )9(  شهر�
 

)10( "OCC .ي وزارة التعل�م
 " ُ�قصد به مكتب رعا�ة األطفال، قسم التعلم المبكر �ف

 
ك مشتبه به.  )11( ف من أ� منفصلة مرتبطة بمصدر مش�ت ي وجود حالتني ي مرض معد" �عىف

 "تف�ش
 

جرى ف�ه  )12(
ُ
" ُ�قصد به اله�كل الذي ت ي إدارة الخدمات "المبىف

ا �ف ي طلب التقد�م أو مدرج�
رعا�ة األطفال والذي تم تحد�دە �ف

 اإل�سان�ة، و�شمل ذلك األما�ن الداخل�ة والخارج�ة والمناطق غ�ي المستخدمة �شكل مبا�ش لرعا�ة األطفال. 
 

ا حىت �حق له االلتحاق ب 36"طفل ما قبل المدرسة" ُ�قصد به الطفل الذي يبلغ من العمر  )13( ي مدرسة عامة. شهر�
 ��اض األطفال �ف

 
"مقدم الخدمة" ُ�قصد به الشخص أو الدار المسؤولة عن األطفال تحت الرعا�ة؛ وهو مقدم الرعا�ة األسا�ي لألطفال؛ والمدرج  )14(

ي إدارة الخدمات اإل�سان�ة كقدم خدمة. 
 �ف

 
ي إطار اإلعانات الخاضعة للرقابة" ُ�قصد بها الرعا�ة المقدمة لأل  )15(

طفال الذين تحصل أ�هم ع� أموال الدعم "رعا�ة الطفل �ف
ي جميع أنحاء الوال�ة. 

 الف�درا�ي لرعا�ة الطفل �ف
 

ي دار رعا�ة األطفال.  )16(
ي أي مرض أو عدوى تمنع الطفل من الحضور �ف  "المرض المق�د" �عىف

 
ا من المواد ال��م�ائ�ة  )17( ا كاف�� ف� ي "التعق�م" ُ�قصد به استخدام عالج يوفر حرارة كاف�ة أو ترك�ي �ا، والىت لوقت كاٍف لتقل�ل عدد البكت�ي

ي والمعدات واأللعاب. 
ي األواىف

 �شمل ال�ائنات الح�ة المسببة لألمراض، إ� مستوى آمن �ف
 

)18(  : ا مما ��ي  "اإلصابة أو الحادث الجس�م" ُ�قصد به أ��
 

 إصابة تتطلب جراحة )أ(
 

؛ )ب(  إصابة تتطلب الدخول إ� المستش�ف
 

 إصابة تتطلب عنا�ة طب�ة طارئة؛ )ج(
 

ي التنفس غ�ي متوقعة.  )د(
 اختناق ومشا�ل �ف

 
؛ )ه(  فقدان الو�ي

 
ي المخ؛ )و(

 ارتجاج �ف
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 �سمم؛ )ز(
 

 جرعة زائدة من الدواء؛ )ح(
 

 عظم مكسور؛ )ط(
 

ي الرأس أو الرقبة؛ )ي(
 إصابة شد�دة �ف

 
ف أو الفم أو الجلد أو االستنشاق أو االبتالع؛ )ك( ي العني

 مالمسة ك�م�ائ�ة �ف
 

 جميع أنواع الحروق؛ )ل(
 

؛رد فعل  )م(  تحس�ي يتطلب استخدام حاقن إبينف��ن اآل�ي
 

 ن��ف حاد أو غرز؛ )ن(
 

 حالة صدمة أو �شوش؛ )س(
 

 الغرق. الوشك ع�  )ع(
 

ي حالة الغ�اب المؤقت لمقدم الرعا�ة.  )19(
 "مقدم الخدمة البد�ل" ُ�قصد به الشخص الذي �عمل كمقدم رعا�ة أسا�ي للطفل �ف

 
ي سن ما قبل المدرسة.  12"الطفل الرضيع" ُ�قصد به الطفل الذي يبلغ من العمر  )20(

ا ع� األقل ول�نه ل�س �ف  شهر�
 

اف إ� األطفال" ُ�قصد به االتصال باألطفال الذي يوفر للشخص فرصة للتواصل الشخ�ي أو  )21( "الوصول غ�ي الخاضع لإل�ش
اف�ة.  ف ذوي السلطة اإل�ش اف المبا�ش لمقدم رعا�ة األطفال أو الموظفني  اللمس عندما ال �كون تحت اإل�ش

 
لالستخدام" ُ�قصد به أي باب أو نافذة بدون عوائق �مكن من خاللها لمقدم الخدمة ورجال األطفال إخالء  لالقاب الخروج باب" )22(

ف أن تكون األبواب قابلة للفتح من الداخل بدون مفتاح.  ي حالة �شوب ح��ق أو حالة طوارئ. يتعني
 دار رعا�ة األطفال �ف

  
ي تم �شي�دها  )أ( ي الىت

ف أن تكون فتحات النوافذ بعرض 2010يوليو  1قبل ف�ما يتعلق بالمباىف بوصة ع� األقل وأن  20، يتعني
بوصة م��عة ع� األقل) وعتبة  720بوصة ع� األقل، مع فتحة واضحة شفافة تبلغ خمسة أقدام م��عة ( 22يبلغ ارتفاعها 

 بوصة فوق االرض.  48ال ت��د عن 
 

ي تم �شي�دها بعد  )ب( ي الىت
ف أن تكون فتحات النوافذ بعرض 2010ليو يو  1ف�ما يتعلق بالمباىف بوصة ع� األقل وأن يبلغ  20، يتعني

بوصة م��عة ع� األقل) وعتبة ال  720بوصة ع� األقل، مع فتحة واضحة شفافة تبلغ خمسة أقدام م��عة ( 24ارتفاعها 
 بوصة فوق األرض.  44ت��د عن 

 
 الصحة 0015‐180‐414

 
ف ع� مقدم الخدمة إعطاء األو  )1( ل��ة الحت�اجات األطفال، والتأ�د من حصولهم ع� الرعا�ة واالهتمام يتعني

 . ف  المناسبني
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ف أن تكون دار رعا�ة األطفال بيئة صح�ة لألطفال.  )2(  يتعني
 

ف ع� جميع مقد�ي الرعا�ة اتخاذ االحت�اطات المناسبة لمنع متالزمة هز الرضيع و�صابات الرأس المؤذ�ة.  )3(  يتعني
 

ف توف�ي  )4( مرحاض واحد ع� األقل ومغسلة واحدة لغس�ل ال�دين لألطفال. ال �جوز الحصول ع� م�اە من أحواض غسل يتعني
 . ب أو الط�ي  ال�دين لتحض�ي الطعام أو تحض�ي حل�ب األطفال أو ال�ش

 
ي �مكن لألطفال الوصول إليها أو المستخد )5( ب الىت ف ع� الدار تحد�د موقع جميع صناب�ي وتركيبات م�اە ال�ش مة للحصول ع� يتعني

كيبات  أخذ عينات من الم�اە من هذە الصناب�ي وال�ت
ُ
ف أن ت ، و�تعني ب أو الط�ي الم�اە لتحض�ي الطعام أو حل�ب األطفال أو ال�ش

ي و للحد من الرصاص. 
ا لمع�ار التدر�ب واالختبار واتخاذ اإلجراء الصادر عن وكالة حما�ة البيئة �ف ف أن تأخذ الدار عينات وفق� �تعني

ي أ�ت��ر الوال�
ي المدارس: التوجيهات المنقحة المؤرخة �ف

ب �ف ي م�اە ال�ش
ف أن كما   2006ات المتحدة للحد من الرصاص �ف يتعني

ي وال�ة أور�غون (
ات البيئ�ة �ف ب المعتمد من برنامج اعتماد المخت�ب  ). ORELAP�ستخدم معمل م�اە ال�ش

 
ف إجراء اختبار الرصاص  )6( ي  حسبما يتعني

خالل السنوات الست الماض�ة من تار�ــــخ  (5)0015‐180‐414 قاعدةالهو مطلوب �ف
ي موعد ال يتجاوز ستة أشهر بعد تار�ــــخ نفاذ 

 واحدة ع� األقل كل ست سنوات. مرة لهذا القسم و  نفاذ هذا القسم و�ف
 

ي غضون ع )7(
ي جميع األوقات وتقد�م �سخة إ� مكتب رعا�ة الطفل �ف

ي مبىف الدار �ف
ف االحتفاظ بنتائج االختبار �ف ة يتعني �ش

 ) أ�ام من استالم النتائج. 10(
 

ا أو ع�ب  )8( ا أو كتاب�� ف ع� الدار أن تخطر ع� الفور جميع أول�اء األمور واألوص�اء شفه�� بغض النظر عن نتائج االختبار، يتعني
ي غضون يوم 

ي الدار �مكن ألول�اء األمور واألوص�اء مشاهدته �ف
ي مكان بارز �ف

ي بنتائج االختبار و��ش النتائج �ف
وىف �د اإلل��ت ال�ب

ف أن و عمل واحد.  تكون المعلومات المقدمة ألول�اء األمور واألوص�اء متوافقة مع�ار التدر�ب واالختبار واتخاذ اإلجراء �تعني
ي المدارس: التوجيهات المنقحة 

ب �ف ي م�اە ال�ش
ي الوال�ات المتحدة للحد من الرصاص �ف

الصادر عن وكالة حما�ة البيئة �ف
ي أ�ت��ر 

 . 2006المؤرخة �ف
 

ي ال 15ي أو ت��د عن إذا كانت نتائج االختبار �ساو  )9(
ا �ف ف ع� الدار الق�ام بما ��ي ع� الفور: )ppb( بليونجزء�  ، فيتعني

 
ي  .أ

كيبات المحددة �ف ي لها نتائج  (5)0015‐180‐414منع األطفال من استخدام أو استهالك الم�اە من الصناب�ي أو ال�ت الىت
ي ال 15اختبار �ساوي أو ت��د عن 

ي ، وتزو�د الم�اە من صناببليونجزء �ف
كيبات المحددة �ف ب أو ال�ت �ي م�اە ال�ش

ي لها نتائج اختبار أقل من  (5)0015‐180‐414 ي ال 15الىت
 أو الم�اە المعبأة لتلب�ة متطلبات هذا القسم؛ بليونجزء �ف

 
ي نتائج االختبار،  .ب

ا من تل�ت ف يوم� ي غضون ستني
ف �ف ع� مقدم الخدمة تقد�م خطة عمل تصح�ح�ة للموافقة عليها  يتعني

ي  15ت��د عن  من قبل مكتب رعا�ة األطفال ف�ما يتعلق بأي صنبور أو تركيبات لديها نتائج اختبار �ساوي أو 
جزء �ف

ي الوال�ات البليونال
ا لمع�ار التدر�ب واالختبار واتخاذ اإلجراء الصادر عن وكالة حما�ة البيئة �ف متحدة للحد من ، وفق�

ي أ�ت��ر 
ي المدارس: التوجيهات المنقحة المؤرخة �ف

ب الم�اە �ف ي ال�ش
 ؛2006الرصاص �ف

 
ي غضون  .ج

ي الخطة المعتمدة �ف
ف أن تنفذ الدار اإلجراءات التصح�ح�ة أو العالجات المحددة �ف ا  30يتعني يوم�

 من موافقة مكتب رعا�ة األطفال؛ 
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ف أن تجري الدار  .د ي البليون قبل أن  15عينات متابعة و�جب أن تظهر النتائج أن �سبة الرصاص أقل من و�تعني
جزء �ف

ي 
كيبات المحددة �ف ي سبق أن كانت نتائج  (5)0015 ‐180‐414 القاعدة �ستأنف الدار استخدام الصناب�ي أو ال�ت الىت

ي ال 15اختبارها �ساوي أو ت��د عن 
 . بليونجزء �ف

 
ي غضون ست سنوات �سبق تار�ــــخ نفاذ �جوز لمقدم الخدمة تقد�م نتا )10(

ي تم الحصول عليها �ف ئج اختبار الرصاص الموثقة الىت
ا لمع�ار التدر�ب  ي يتم إجراؤها وفق� ة إ� مكتب رعا�ة األطفال. ��ي هذا البند فقط ع� االختبارات الىت هذا القسم مبا�ش

ي الوال�ا
ي المدارس: واالختبار واتخاذ اإلجراء الصادر عن وكالة حما�ة البيئة �ف

ب �ف ي م�اە ال�ش
ت المتحدة للحد من الرصاص �ف

ي أ�ت��ر 
ي ال 15وسجلت النتائج درجة أقل من  2006التوجيهات المنقحة المؤرخة �ف

ف أن �حدد مكتب رعا�ة بليونجزء �ف . يتعني
 . (5)0015‐180‐414 القاعدة اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقم األطفال ما إذا كانت االختبارات المقدمة تتوافق مع متطلبات 

 
ا لـمتطلبات  )11( ي تم الحصول عليها وفق� ، �شمل اإلجراءات المتخذة (5)0015‐180‐414ب�ف النظر عن النتائج الىت

 : ب ما ��ي ي م�اە ال�ش
 لحما�ة األطفال من التعرض للتلوث بالرصاص �ف

 
ب أو الط�ي ع .أ ي كل مرة شطف األناب�ب قبل استخدامها لتحض�ي الطعام أو حل�ب األطفال أو ال�ش

ن ط��ق �شغ�ل الصنبور �ف
)؛  30قبل االستخدام حىت �صبح الماء أ��� برودة �شكل ملحوظ ( ف  ثان�ة إ� دق�قتني

 
ي  .ب

كيبات المحددة �ف ب أو ال�ت ي لديها نتائج اختبار  (5)0015 ‐180‐414استخدام الماء البارد فقط من صناب�ي م�اە ال�ش الىت
ي البليون إلعداد الطعا 15أقل من 

. جزء �ف ب أو الط�ي  م أو حل�ب األطفال أو ال�ش
 

ي م�اە  .ج
الماء المغ�ي ال ي��ل الرصاص من الماء وال �عت�ب إجراًء مقبول لحما�ة األطفال من التعرض للتلوث بالرصاص �ف

ب.   ال�ش
 

امج الحال�ة نتائج االختبار بحلول  )12( ف أن تقدم ال�ب  . 2018سبتم�ب  30يتعني
 

ا لـمتطلبات  )13( ي حال ق�ام مقدم الخدمة باستبدال أي صناب�ي أو تركيبات تم تحد�دها وفق�
 مالقاعدة اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رق�ف

ف عل�ه إخطار مكتب رعا�ة األطفال وأخذ عينات الماء من هذە  (5)0015‐180‐414 ي أي وقت، فعندئذ يتعني
 الصناب�ي �ف

ا لمتطلبات  كيبات وفق� وتقد�م نتائج االختبار إ� مكتب رعا�ة  (5)0015‐180‐414 دار�ة لوال�ة أور�غون رقمالقاعدة اإل وال�ت
ة ( ي غضون ع�ش

كيبات المستبدلة 10األطفال �ف ) أ�ام من استالم النتائج. قد ال �سمح مقدم الخدمة بالوصول إ� الصنبور أو ال�ت
 حىت يوافق مكتب رعا�ة األطفال ع� الوصول. 

 
ف ع� مقدم  )14( ي تفرض يتعني ف المحل�ة والوالئ�ة والف�درال�ة المتعلقة بالتحصينات واألمراض الىت الخدمة االمتثال للقوانني

ف الحقوق  ي المركبات وسالمة الدراجات وقوانني
ا ع� رعا�ة األطفال وأنظمة سالمة األطفال وأحزمة المقاعد �ف قيود�

ف ذوي اإلعاقة.   المدن�ة وقانون األم��كيني
 

ف اتباع ممارسا )15(  ت النوم اآلمن التال�ة: يتعني
 

ف  .أ ي ��ر عادي أو ��ر محمول أو ��ر أطفال أو روضة مزود بمرتبة نظ�فة غ�ي ماصة. يتعني
ف أن ينام كل رضيع �ف يتعني

أن تمتثل جميع أّ�ة األطفال العاد�ة وأ�ة األطفال المحمولة وأّ�ة الرضع وأقفاص اللعب لمعاي�ي لجنة سالمة 
 ؛)CPSCالحال�ة (المنتجات االستهال��ة 

 
 ال �جوز استخدام أّ�ة الرضع إال حىت يتمكن الرضيع من التدح�ج بنفسه؛ .ب
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ف  .ج ي كل ميتعني
وط اآلت�ة �ف  رتبة: توافر ال�ش

 
 أن تكون مناسبة �شكل م��ــــح؛  )أ(

 
 وأن يتم تغطيتها بمالءة محكمة.  )ب(

 
ف توف�ي مالءة نظ�فة ل�ل طفل؛ .د  يتعني

 
ف وضع الرضع ع�  .ه  ظهورهم ع� سطح مستو� للنوم؛يتعني

 
ا إ� سطح نوم مناسب إذا نام  .و ف ع� مقدم الخدمة نقل الرضيع فور� ي دور رعا�ة الطفل، يتعني

أثناء وجود الرضيع �ف
ي مكان آخر غ�ي ��رە أو ��رە المحمول أو روضة األطفال. 

 الرضيع �ف
 

ي ��ر عادي أو ��ر محمول أو  .ز
ي �ف ��ر أطفال أو روضة لألطفال باستثناء وقت  ال �جوز ترك أي طفل �شكل روتيىف

 النوم أو الراحة؛
 

ي ��ر األطفال العادي أو ��ر األطفال المحمول أو روضة األطفال مع الرضيع، باستثناء اللها�ة  .ح
ال �جوز ترك أش�اء �ف

 (مثل الزجاجات واأللعاب والوسائد والحيوانات المحنطة والبطان�ات والمصدات)؛
 

ي تق�د حركة الطفل؛�حظر وجود  .ط  القماط أو المال�س األخرى أو األغط�ة الىت
 

ف ودارات اللها�ة وأر�طة  .ي ي �مكن أن �شكل خطر االختناق (مثل قالدات التسنني ُ�حظر ارتداء المال�س أو األش�اء الىت
 المال�س)؛ 

 
ي مقعد الس�ارة .ك

ف نقل األطفال الذين ينامون �ف عند وصولهم إ� مركز  و�ستخدم مقاعد الس�ارة للتنقل فقط. يتعني
 رعا�ة األطفال ووضعهم ع� سطح نوم مناسب. 

 
ي حال طلب و�ي األمر (الوالدان) ذلك، ال  )16(

 �جوز لألشقاء مشاركة نفس ال��ر �ف
 

ة.  )17( ف لألطفال دون سن العا�ش  ال �جوز استخدام المستوى العلوي من األ�ة المكونة من طابقني
 

ف حمل األطفال الذين ال �ستط�عون  )18( ي وضع مستق�م. يتعني
 إطعام أنفسهم أو، إذا كان ب�مكانهم الجلوس بمفردهم، إطعامهم �ف

 
ف احتجاز األطفال الرضع حىت سن  .أ ي حجر مقدم الرعا�ة إلرضاعهم بالزجاجة؛ 6يتعني

 أشهر أو الجلوس �ف
ف ع� الطفل أو مقدم الرعا�ة حمل الزجاجة؛  .ب ا. يتعني  ال �جوز الدعم بالزجاجات أبد�

 
ف تغذ�ة  .ج  الرضع الذين لم �عودوا محتج��ن للتغذ�ة بط��قة توفر لهم األمان والراحة. و�تعني

 
ي أي عمر بالزجاجة.  )19(

 ال �جوز وضع األطفال �ف
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ي مكان واحد محدد و�بقائهم  )20(
ف االحتفاظ ب�مدادات اإلسعافات األول�ة ومخطط أو كت�ب تعل�مات اإلسعافات األول�ة �ف يتعني

ا عن متناول األطف  ال. بع�د�
 

�ط الصق، ضمادات شاش معقمة، صابون أو مناشف مطهرة مختومة أو  )21( ف أن �شمل اإلسعافات األول�ة: ضمادات، �ش يتعني
 محلول �ستخدم كمنظف للجروح، محلول للتطه�ي بعد ا�سكاب الدم، جهاز ق�اس درجة الحرارة الصح�ة. 

 
 المرض:  )22(

 
، باستثناء أعراض .أ ي ال ت�ف بوظائف الطفل  ال �جوز توف�ي الرعا�ة لألطفال المر�ف د الخف�ف الىت ال�ب

 اليوم�ة. 
 

، للطفل  .ب ال �جوز لمقدم الرعا�ة قبول الرعا�ة أو اإلبقاء عليها، إال بموافقة مكتوة بمن مكتب الصحة المح�ي
 الذي: 

 
ي القاعدة  )أ(

تم �شخ�صه ع� أنه مصاب أو حامل لمرض خاضع لتقي�د رعا�ة األطفال، ع� النحو المحدد �ف
ي وال�ة أور�غون؛ أواإلدار�ة 

 لهيئة الصحة �ف
 

 لد�ه أحد األعراض التال�ة أو مجموعة من األعراض أو المرض؛ )ب(
 

 درجة فهرنها�ت، تحت اإلبط؛ 100ح� ت��د عن  )1
 

ي أو دموي �شكل غ�ي طب��ي أل��� من مرة)؛ )2
 اإلسهال (براز رخو أو سائل أو ماىئ

 
ء؛ )3 ي

 ال�ت
 

 الغث�ان؛ )4
 

 السعال الشد�د؛ )5
 

ف �شكل غ�ي عادي؛ اصفرار الجلد أو  )6  العينني
 

ف أو الطفح الجلدي الشد�د أو س�الن الدم�ع أو الصد�د؛ )7  آفات الجلد أو العني
 

 تصلب الرقبة والصداع المصحوب بواحد أو أ��� من األعراض المذكورة أعالە.  )8
؛ أو )9 ي التنفس أو صف�ي غ�ي طب��ي

 صع��ة �ف
 

 شكاوى اآلالم الشد�دة.  )10
 

ي دار رعا�ة سيتم فصل أي طفل تظهر عل�ه  .ج
ي هذە القاعدة، بعد دخوله �ف

عالمات المرض، ع� النحو المحدد �ف
األطفال، كلما أمكن ذلك عن األطفال اآلخ��ن، و�تم إخطار و�ي الألمر (الوالدين) وطلب إخراج الطفل من دار رعا�ة 

ي أقرب وقت ممكن. 
 األطفال �ف
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ي من أعراض نزلة  .د
ي حالة وجود أي طفل �عاىف

ي دار رعا�ة �ف
، ف�جوز إبقاء الطفل �ف برد خف�فة ال تضعف أدائه الطب��ي

 األطفال و�تم إخطار و�ي األمر (الوالدين) عند اصطحاب طفلهما. 
 

من هذە القاعدة عندما �قوم مقدم الرعا�ة برعا�ة األطفال من نفس العائلة فقط وال يوجد أطفال آخرون  22ال ��ي المادة  )23(
ف برعا�ة  ي دار رعا�ة غ�ي مرتبطني

ف ع� مقدم الخدمة إخطار و�ي األمر إذا كان الطفل، بعد قبوله �ف األطفال، باستثناء أنه يتعني
 األطفال، تظهر عليها عالمات المرض. 

 
ي مرض معد.  )24(

ف إخطار الوالدين إذا تعرض طفلهم لتف�ش  يتعني
 

ف وضع هذە الخطة كتابة إذا تم �سج�ل طفل مصاب بالحساس�ة وهناك حاجة إ� خطة محددة لرعا�ة ذلك الط )25( فل، فيتعني
ف أن �كون جميع مقد�ي الرعا�ة الذين  . يتعني ف ف الخارجيني ف مقدم الخدمة وأول�اء األمور، و�ذا لزم األمر، المتخصصني بني

 يتعاملون مع هذا الطفل ع� درا�ة كاملة بالخطة. 
 

ي ذلك الس�ج )26(
ف مشتعلة، بما �ف ي دار رعا�ة ال �جوز ألي شخص أن �دخن أو �حمل أي أداة تدخني

ون�ة أو المبخر �ف ارة اإلل��ت
فتح أو أي مدخل ته��ة �خدم منطقة مغلقة، أثناء ساعات 

ُ
ة أقدام من أي مدخل أو مخ�ج أو نافذة ت األطفال أو ع� بعد ع�ش

ي دار رعا�ة األطفال. 
 رعا�ة الطفل أو عند وجود أطفال �ف

 
ي دار  )27(

ن �ف رعا�ة األطفال أثناء ساعات رعا�ة األطفال أو عند وجود أطفال  ال �جوز ألي شخص استخدام التبغ الذي ال ُ�َدخَّ
ي دار رعا�ة األطفال. 

 �ف
 

ون�ة أو المبخر أو استخدام  )28( ي ذلك الس�جارة اإلل��ت
ف مشتعلة، بما �ف ال �جوز ألي شخص أن �دخن أو �حمل أي أداة تدخني

ي الس�ارات عندما �كون أطفال دار رعا�ة األطفال 
 مساف��ن. التبغ الذي ال �دخن �ف

 
ي دار  )29(

ي دور رعا�ة األطفال أثناء ساعات رعا�ة األطفال أو عند وجود األطفال �ف
ب ال�حول �ف ال �جوز ألي شخص أن ��ش

 رعا�ة األطفال. 
 

ي دور رعا�ة األطفال أثناء ساعات رعا�ة األطفال أو عند وجود األطفال  )30(
ال �جوز أن �كون أي شخص تحت تأث�ي ال�حول �ف

ي دار رعا�ة األطف
 ال. �ف

 
ي دار رعا�ة األطفال. ال �جوز  )31(

ي مباىف
ال �جوز ألي شخص امتالك أو استخدام أو تخ��ن المواد الخاضعة للرقابة غ�ي القانون�ة �ف

ي دار رعا�ة األطفال. 
ي مباىف

وعة �ف  أن �كون أي شخص تحت تأث�ي المواد الخاضعة للرقابة غ�ي الم�ش
 

ي دور  )32(
ي دور رعا�ة ال �جوز ألي شخص أن يزرع المار�جوانا �ف

ف استخدام المار�جوانا �ف رعا�ة األطفال. ال �جوز للبالغني
ي دار رعا�ة األطفال. 

 األطفال أثناء ساعات رعا�ة األطفال أو عند وجود أطفال �ف
 

ي  )33(
ف ع� أو ينقل أو �عد وجبات الطعام أو �عمل ع� مق��ة من األطفال �ف لن �خضع مقدمو رعا�ة األطفال وأي فرد ��ش

. دار رعا�ة ا  ألطفال وأولئك الذين �كملون الحضور اليو�ي وسجالت الفوات�ي
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ي مما يؤدي �شخص عاقل  )34(
ي األداء العق�ي أو البدىف

" السلوك غ�ي الطب��ي الملحوظ أو اإلعاقات �ف ُ�قصد بمصطلح "تحت التأث�ي
ي ذل

ي ال إ� االعتقاد بأن الفرد قد تعا� ال�حول وأي مواد خاضعة للرقابة (بما �ف ا واألدو�ة الىت
�
ك األدو�ة الموصوفة قانون

ي تضعف أدائه لوظ�فة العمل  ي ذلك المار�جوانا الطب�ة)، أو المستنشقات الىت
تحتاج إ� وصفة طب�ة) والمار�جوانا (بما �ف

هم. �شمل األمثلة ع� السلوك�ات غ�ي  ي دار رعا�ة األطفال أو غ�ي
ا لألطفال �ف � ا مبا�ش الطب�ع�ة، ع�  األساس�ة أو تخلق تهد�د�

، ع� سب�ل  ي أو العق�ي
ي األداء البدىف

سب�ل المثال ال الح�، الهلوسة أو الباران��ا أو ن��ات العنف. �شمل أمثلة الضعف �ف
ي أو أداء األ�شطة الوظ�ف�ة. 

ي ال�الم باإلضافة إ� صع��ة الم�ش
 المثال ال الح�، اللعثمة �ف

 
ف تخ��ن جميع المار�جوانا ومشتقات الم )35(  ار�جوانا واألدوات المرتبطة بها بقفل سالمة األطفال. يتعني

 
ا لألطفال الذين يتم رعايتهم.  )36( ا ودود� ي دار رعا�ة األطفال بصحة ج�دة وأن �كون رف�ق�

ف أن يتمتع أي حيوان �ف  يتعني
 

ف ال�الب والقطط حسب توص�ات طب�ب ب�طري مرخص.  )37( ف تحصني  يتعني
 

ف أن تكون ال�الب والقطط خال�ة من  )38( اغ�ث والقراد والد�دان. يتعني  ال�ب
 

ي �مكن لألطفال الوصول إليها أو المناطق المستخدمة  )39( ي المناطق الىت
ف عدم وضع صناديق فضالت الحيوانات �ف يتعني

ە.   لتخ��ن الطعام أو تحض�ي
 

ف  )40( ) ُ�حظر وجود الحيوانات الغ��بة، ومنها، ع� سب�ل المثال ال الح�: الزواحف (مثل السحا�ي والسالحف والثعابني
ي خزان أو أي 

ة والقوارض ما لم يتم إيواؤها و�بقاءها �ف ي وال�تا��ت الصغ�ي
مائ�ات والقرود والطيور ذات المنقار الخطا�ف ال�ب

ي �شمل الحيوانات المحظورة  امج التعل�م�ة الىت حاو�ة أخرى تمنع االتصال المبا�ش ألي منها من قبل األطفال. ُ�سمح بال�ب
ي تديرها حدائق الحيوان و  فون اآلخرون. والىت  المتاحف ومتعاملو الحيوانات المح�ت

 
ي من  )41( ال �جوز إعطاء األدو�ة بوصفة طب�ة و�دون وصفة طب�ة للطفل إال إذا حصل مقدم الخدمة ع� إذن كتاىب

 الوالد. 
 

ف وضع ملصقات ع� األدو�ة بوصفة طب�ة و�دون وصفة طب�ة وتخ��نها �شكل صحيح.  )42(  يتعني
 

ف وضع ملصقات ع�  )43( ي ال �ستلزم وصفة طب�ة أو المواد الموضع�ة باسم الطفل. يتعني  األدو�ة الىت
 

ي الحاو�ة األصل�ة وأن تحمل اسم الطفل واسم الدواء والجرعة وتوجيهات  )44(
ا �ف ف أن تكون األدو�ة الموصوفة طب�� يتعني

 اإلعطاء واسم الطب�ب. 
 

ي حاو�ة منفصلة ومغلقة  )45(
�د �ف ي تتطلب الت�ب ف حفظ األدو�ة الىت ي الثالجة. يتعني

 ب�حكام، وعليها عالمة "دواء" �ف
 

ا بأي أدو�ة يتم إعطاؤها لطفلهم أو بأي إصابات أص�ب بها طفلهم.  )46( ف إبالغ الوالدين يوم��  يتعني
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ي من الوالدين.  )47( ي الشمس ب�ذن كتاىب
 �مكن استخدام وا�ت

 
ي ا .أ

ا الستخدام وا�ت ا كتاب��
�
ي �قدم فيها و�ي األمر إذن ي الحاالت الىت

ي �ف
ف ع� مقد�ي الخدمة إعادة وضع واا�ت لشمس، يتعني

ي دار رعا�ة األطفال ألشعة الشمس. 
ف أثناء تعرض األطفال �ف  الشمس كل ساعتني

 
ي شمس بمعامل حما�ة من الشمس  .ب

ف ع� مقد�ي الخدمة استخدام وا�ت ا  15يتعني ف أن �كون مكت��� أو أع� و�تعني
 عل�ه "واسع الط�ف". 

 
ي دور رعا�ة األطفال. ال �جوز لمقد�ي الخدمات  .ج

 استخدام واق�ات الشمس ع� األطفال الذين �ف
 

ي الشمس لألطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.  .د
 ال �جوز استخدام وا�ت

 
ف إعطاء الوالدين رقم الهاتف حىت يتمكنوا من االتصال بمقدم الخدمة إذا لزم األمر.  )48(  يتعني

 
 المرافق الصح�ة 0020‐180‐414

 
ي وال�ة �مكن استخدام  )1(

ي بمعاي�ي هيئة الصحة �ف
ي ت�ف ا والمسجلة لدى وكالة حما�ة البيئة والىت المعقمات والمطهرات المختلطة مسبق�

كة المصنعة.  ا لتعل�مات ال�ش ي جميع مناطق دار رعا�ة األطفال وفق�
 أور�غون �ف

 
ئ الجاري  )2( ف ع� جميع مقد�ي الرعا�ة واألطفال غسل أ�ديهم بالصابون والماء الدا�ف ي الحاالت اآلت�ة: يتعني

 �ف
 

 قبل تحض�ي الطعام؛ )أ(
 

ي الرضاعة؛ )ب(
 قبل المساعدة �ف

 
 قبل و�عد تناول الطعام؛ )ج(

 
 بعد تغي�ي الحفاضات؛ )د(

 
 بعد استخدام المرحاض؛ )ه(

 
ي استخدام المرحاض؛ )و(

 بعد مساعدة شخص ما �ف
 

 بعد مسح األنف؛ )ز(
 

 بعد اللعب بالخارج؛  )ح(
 

 األل�فة. بعد لمس حيوان أو التعامل مع ألعاب الحيوانات  )ط(
 

ف إبعادها عن متناول األطفال  )3( ي دار رعا�ة األطفال، يتعني
ي حالة وجود معقمات ال�د �ف

ال تحل معقمات األ�دي محل غسل ال�دين. �ف
 وال �جوز استخدامها مع األطفال. 

 
ف تنظ�ف األلعاب والمعدات واألثاث الذي �ستخدمه األطفال عند ا�ساخه.  )4(  يتعني
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ف أن تكون  )5(  أسطح تغي�ي الحفاض إما: يتعني
 

ها �سهولة؛ )أ(  غ�ي ماصة و�مكن تطه�ي
 

 يتم التخلص منها بعد كل استخدام؛ أو )ب(
 

 تغسل بعد كل استخدام.  )ج(
 

ي حالة نظ�فة وصح�ة وخال�ة من المخاطر.  )6(
ي وأي ألعاب ومعدات وأثاث �ف

ف إبقاء المبىف واألرا�ف  يتعني
 

ف التخلص من جميع القمامة والمخلفات الصلبة  )7(  والفضالت بانتظام و�ط��قة آمنة وصح�ة. يتعني
 

ي �شمل ع� سب�ل المثال ال الح� سوائل الجسم والدم بط��قة تمنع التعرض لألطفال.  )8( ف التخلص من الملوثات الحي��ة الىت  يتعني
 

ب آمنة.  )9( ف أن تحتوي دار رعا�ة األطفال ع� م�اە �ش  يتعني
 

 السالمة 0025‐180‐414
 

ف أن تكون درجة حرارة  )1( ي يتواجد فيها أطفال رعا�ة األطفال.  68الغرفة يتعني  درجة فهرنها�ت ع� األقل خالل الساعات الىت
 

ي الغالب ع� م��ــــج من اإلضاءة الطب�ع�ة واالصطناع�ة.  )2(
ي �شغلها األطفال �ف ف أن تحتوي غرف رعا�ة األطفال الىت  يتعني

 
ة غ�ي  )3( ف أن تكون األرض�ات خال�ة من الشظا�ا والشقوق ال�ب�ي ها من المخاطر. يتعني لقة وغ�ي ف  المغلقة والسجاد الم�ف

 
ي يتواجد فيها األطفال. ح� )4( ي نفس المنطقة الىت

ي ُ�حتمل أن تكون عدوان�ة �ف  ظر وجود الحيوانات الىت
 

ف أن �كون لدى مقد�ي الخدمات إجراءات الحما�ة التال�ة:  )5( ف حما�ة األطفال من مخاطر الح��ق والسالمة. يتعني  يتعني
 

ف أن تحتوي جم )أ( ي مرحلة ما قبل المدرسة أو األطفال يتعني
ي �ستخدمها األطفال �ف ي الغرف الىت

يع مقا�س ال�ه��اء المكشوفة �ف
ا ع� أغط�ة واق�ة �صعب إزالتها أو أجهزة أمان مثبتة عند عدم استخدام المقبس.   األصغر سن�

 
 ال �جوز استخدام أسالك التمد�د كأسالك دائمة؛ )ب(

 
ف أن تكون أسالك جميع األجهزة )ج(  بحالة ج�دة؛ يتعني

 
 ال �جوز استخدام موصالت متعددة لألسالك؛ )د(

 
�ط الطاقة مزود بحما�ة مدمجة ضد الت�ار الزائد؛ )ه(  �مكن استخدام منفذ توص�ل مؤرض ل�ش
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ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�: المواقد،  )و(
ي المخاطر، بما �ف

ف ترك�ب حاجز مستقر لمنع األطفال من الوق�ع �ف يتعني
ي دار رعا�ة األطفال؛والسخ

 انات والمواقد الخشب�ة المستخدمة عند وجود أطفال �ف
 

ي �مكن للرضع واألطفال الصغار الوصول إليها؛ )ز( ي أع� و/أو أسفل جميع الساللم الىت
ف وضع حاجز أمان �ف  يتعني

 
ي أي منطقة �غفو فيها  )6(

ي كل طابق و�ف
ف أن تحتوي دار رعا�ة األطفال ع� كاشف دخان �عمل �ف  الطفل. يتعني

 
ة  )7( ف االحتفاظ بمستلزمات التنظ�ف والدهانات وأعواد الثقاب والوالعات وأي أ��اس بالست�ك�ة كب�ي تناسب لبدرجة كاف�ة يتعني

 األطفال.  سالمة قفلتحت رأس الطفل 
 

ف الحادة والمواد السامة  )8( ي �حتمل أن تكون خطرة، مثل األدو�ة والعقاق�ي والسكا�ني ف االحتفاظ بالمواد األخرى الىت قفل تحت يتعني
 سالمة األطفال. 

 
ة و�غالقها  )9( ي مكان مغلق، مع تخ��ن الذخ�ي

ة �ف يتم االحتفاظ باألسلحة النار�ة ومسدسات الهواء والبنادق ذات ال�رات والذخ�ي
ف أن تظل األسلحة النار�ة ومسدسات الهواء والبنادق ذات ال�رات؛�شكل منفص  ل. يتعني

 
ا عن  )10( ف إبقاء النباتات السامة بع�د� ي دار الرعا�ة، يتعني

ا �ف ي سن ما قبل المدرسة أو أطفال أصغر سن�
ي حالة وجود أي طفل �ف

�ف
 متناول األطفال؛

 
ي  )11(

ف وضع عالمات ع� جميع األلواح الزجاج�ة الشفافة �ف  األبواب بوض�ح حسب مستوى الطفل. يتعني
 

ي جميع المعاي�ي التال�ة:  )12( ي يتم تقد�م الرعا�ة فيها تلىب ف ع� كل مقدم رعا�ة أن �ضمن أن دار رعا�ة األطفال الىت  يتعني
 

ي  )أ( لقة الىت ف ي الهواء الطلق (�عت�ب الباب أو النافذة الم�ف
ف لالستخدام �ف ف صالحني أن �حتوي كل طابق �ستخدمه الطفل ع� مخرجني

ا لالستخدام). � ا صالح� ف أن �كون و مكن استخدامها إلخالء الطفل مخرج� ي لرعا�ة األطفال، فيتعني
�ذا تم استخدام الطابق الثاىف

ي حالة الطوارئ. 
 لدى مقدم الخدمة خطة مكت��ة لإلخالء �ف

 
 أن تحتوي دار رعا�ة األطفال ع� هاتف أو خدمة هاتف�ة صالحة للتشغ�ل.  )ب(

 
ف وضع أرقام هواتف  )ج( ي مكان يتعني

طة ومكافحة السموم وعنوان دار رعا�ة األطفال �ف الطوارئ الخاصة باإلطفاء واإلسعاف وال�ش
 . ي

 مرىئ
 

ي حالة خال�ة من  )د(
ف ص�انة المبىف واألرض�ات و�مدادات الم�اە واأللعاب والمعدات واألثاث الذي �ستخدمه األطفال �ف يتعني

 المخاطر. 
 

ف إزالة األلعاب واألثاث والمعدات المك )ه( ي �مكن لألطفال الوصول إليها. يتعني  سورة من المناطق الىت
 

ي حوض سباحة األطفال.  )13(
 �حظر االستحمام �ف
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ي جميع األوقات:  )14(
ف ع� مقدم الخدمة الق�ام بما ��ي �ف ي دار الرعا�ة. يتعني

 مقدم الرعا�ة مسؤول عن األطفال �ف
 

ي مر� نظر أو صوت جميع األطفال؛ )أ(
 التواجد �ف

 
 �فعله كل طفل؛العلم بما  )ب(

 
ي من األطفال لالستجابة عند الحاجة.  )ج(

ا بما �ك�ف  التواجد ق��ب�
 

ي الجدول (أ).  )15(
ي المركز أن تتجاوز النسب وأحجام المجموعات �ف

 ال �جوز لدار رعا�ة األطفال �ف
 

 الجدول (أ)

الحد األدىف لعدد مقد�ي  عمر األطفال
 الرعا�ة لألطفال

ي  
الحد األق� لعدد األطفال �ف

 مجموعةكل 
ا 23من الم�الد حىت   8 1:4 شهر�

ا حىت  24من  ا 35شهر�  10 1:5 شهر�
ا من االلتحاق ب��اض األطفال 36  20 1:10 شهر�

ا ف ب��اض األطفال واأل��ب سن�  30 1:15 الملتحقني
 

ي مجموعة األطفال ذات األعمار المختلطة، يتم تحد�د عدد مقد�ي الرعا�ة وحجم المجموعة حسب عمر  )16(
أصغر �ف

ي المجموعة. 
 طفل �ف

 
ي المركز والمحددة كدار رعا�ة أطفال  (16)0025‐180‐414و  (15)0025‐180‐414 ��ي القاعدة )17(

ع� رعا�ة األطفال �ف
ا للعائالت.  ا واحد� ي مبىف تم �شي�دە ع� أنه ل�س مسكن�

 تقع �ف
 

ف أن �كون لدى مقدم الخدمة خطة مكت��ة إلجالء األطفال ونقلهم إ� مكان )18( ن�ش الخطة  يتعني
ُ
ف أن ت ي حالة الطوارئ. يتعني

آمن �ف
 : ف أن �شمل ما ��ي ي دار رعا�ة األطفال، وأن تكون مألوفة لألطفال ومقد�ي الرعا�ة، وأن تمارس كل شه��ن ع� األقل و�تعني

 �ف
 

ف وك�ف سيتم لم شمل  )أ( ف عن األطفال، ب�عادة التوطني ف المسؤولني هم من البالغني إجراءات إخطار الوالدين أو غ�ي
 األطفال مع عائالتهم؛

 
ي ذلك الرضع واألطفال الصغار واألطفال ذوي االحت�اجات الخاصة  )ب(

إجراءات لتلب�ة احت�اجات األطفال الفرد�ة، بما �ف
 واألطفال الذين �عانون من حاالت طب�ة مزمنة؛

 
�ن؛ )ج(  ط��قة مقبولة لضمان حساب جميع األطفال الحا�ف

 
ي يتسبب فيها اإل�سان، مثل إجراءات التعامل مع ال�وارث الطب�ع�ة ( )د( مثل الحرائق والزالزل وما إ� ذلك) واألحداث الىت

ي دار رعا�ة األطفال؛
 العنف �ف

 
ي مكان ما أو إذا كان البد من إغالق دار رعا�ة األطفال حىت ال يتمكن أي  )ه(

ي حالة وجوب إيواء األطفال �ف
اإلجراءات �ف

 شخص من الدخول أو المغادرة؛ 
 

 استمرار�ة عمل�ات رعا�ة الطفل. إجراءات الحفاظ ع�  )و(
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ف المناسب.  )19( ا للتأمني
�
ف أن �كون لدى مقدم الرعا�ة رخصة ق�ادة سار�ة و�ثبات  إذا كان مقدم الرعا�ة ينقل األطفال، فيتعني

 
ي الس�ارة.  )20(

ف عدد أحزمة األمان أو أنظمة سالمة األطفال المتوفرة �ف ف أال يتجاوز عدد األطفال المنقولني  يتعني
 

ف ع� مقدم الخدمة الق�ام  )21( ف ع� مقدم الخدمة اتخاذ االحت�اطات الالزمة لحما�ة األطفال من حركة مرور الس�ارات. يتعني يتعني
 :  بما ��ي

 
ي مكان بع�د عن الشارع مح�ي من حركة المرور.  )أ(

 طلب اإلنزال والركوب عند الرص�ف فقط �ف
 

ف ع� اإلنزال والركوب  )ب( �مكنه رؤ�ة األطفال والتأ�د من أنهم بع�دون عن مح�ط جميع التأ�د من أن أي شخص بالغ ��ش
 الس�ارات قبل أن تتحرك أي س�ارة. 

 
 �جوز استخدام الس�ارات التال�ة لنقل أطفال دار رعا�ة األطفال:  )22(

 
ة ركاب؛ )أ(  س�ارة مصنعة لنقل أقل من ع�ش

 
 حافلة مدرس�ة أو حافلة أ�شطة مدرس�ة متعددة الوظائف؛ )ب(

 
 أو بعد ذلك؛ أو 2010ة ركاب أو أ��� تم تصن�عها عام س�ارة مصنعة لتقل ع�ش  )ج(

 
ة ركاب فأ��� وتم تصن�عها قبل عام  )د( وط التال�ة:  2010س�ارة مصنعة لتقل ع�ش  بال�ش

 
ي الساعة؛  50أال تتجاوز �عة السفر   )أ(

 م�ً� �ف
 

ف أن تخضع الس�ارة لفحص سالمة سنوي بواسطة مرآب أو وكالة أو ورشة لتصليح   )ب( ف أن �كون و�تعني الس�ارات. يتعني
إثبات الفحص ع� النموذج المقدم من قسم التعلم المبكر أو ع� نموذج مقدم من القائم ع� الفحص �حتوي 

 ع� نفس المعلومات. 
 

)23(  :  أم ال بما ��ي
ً

ف أن �كون لدى مقدم الخدمة ب�ان مكتوب من و�ي األمر (الوالدين) ف�ما يتعلق بما إذا كان المقدم مخو�  يتعني
 

؛  )أ( ي
ي أي �شاط ماىئ

ي رحلة م�دان�ة أو �شاط آخر خارج دار رعا�ة األطفال أو المشاركة �ف
 اصطحاب طفل �ف

 
ي من و�� المدرسة أو دار رعا�ة األطفال.  )ب(

 ونقل الطفل إ� المدرسة أو منها أو السماح للطفل بالتنقل أو الم�ش
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 التوج�ه واالنضباط 0030‐180‐414
 

 بالسلوك�ات التال�ة من قبل مقد�ي الرعا�ة: �حظر الق�ام  )1(
 

ب، أو الصفع، أ أو الهز، أو القرص  )أ( ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�: ال�ف
، بما �ف ي

استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدىف
 . ي

، أو التهد�د باستخدام أي شكل من أشكال العقاب البدىف
�
 جسد�ا

�
 أو أي أفعال أخرى �سبب ألما

 
ي القسم الفر�ي (أ) من هذا القسم ال �منح مقدم  طلب الوالدين )ب(

أو اإلذن باستخدام أي شكل من أشكال السلوك المدرجة �ف
 الخدمة أو مقدم الخدمة البد�ل اإلذن للق�ام بذلك. 

 
 التغذ�ة 0035‐180‐414

 
ف أن �ستند الوجبات والوجبات الخف�فة إ� إرشادات برنامج الغذاء الخاص برعا�ة األطفال  )1( ف التابع لوزارة الزراعة يتعني والبالغني

 األم��ك�ة. 
 

ي درجة حرارة مناسبة.  )2(
ف تخ��ن األطعمة والحفاظ عليها �ف  يتعني

 
ف حمل الرضع أو الجلوس إلرضاعهم بالزجاجة. ُ�حظر تقطيع الزجاجات.  )3(  يتعني

 
ي  0040‐180‐414

 الوصول إ� النشاط البدىن
 

ف ع� مقد�ي الخدمات توف�ي األ�شطة والمواد  )1( ي توفر مجموعة متنوعة من يتعني ي الىت والمعدات ل�ل من اللعب الداخ�ي والخار�ب
ات الموجهة ألعمار وقدرات الطفل (األطفال) مع توازن اللعب النشط والهادئ.   الخ�ب

 
ف أن �كون التعرض لوسائل اإلعالم  )2( ا. يتعني ف من وقت الشاشة يوم�� ف أال يتعرض أطفال رعا�ة األطفال أل��� من ساعتني ا يتعني مناسب�

ي استخدام جهاز مثل ال�مبيوتر أو التلف��ون أو 
من ح�ث النمو والعمر. ُ�عّرف وقت الشاشة بأنه الوقت الذي �قض�ه الطفل �ف

ي األلعاب. 
 وحدة التحكم �ف

 
 حفظ السجالت 0045‐180‐414

 
ي القاعدة  )1(

ف أن �حتفظ مقدم الخدمة بالسجالت التال�ة، باستثناء تلك المحددة �ف ‐414 ة لوال�ة أور�غون رقماإلدار�يتعني
180‐0045 (1) (e) ي جميع

ف أن تكون السجالت التال�ة متاحة لمكتب رعا�ة األطفال �ف ، لمدة عام واحد ع� األقل. يتعني
 األوقات: 

 
ي وقت القبول:  )أ(

 معلومات من و�ي األمر (الوالدين) عن كل طفل �ف
 

 اسم وتار�ــــخ م�الد الطفل؛ )أ(
 

ي منها الطفل؛أي مشكلة (مشا�ل) صح�ة مزمنة،  )ب(
ي �عاىف ي ذلك الحساس�ة الىت

 بما �ف
 

 تار�ــــخ دخول الطفل دار الرعا�ة؛ )ج(
 

؛ )د( ف ل وساعات عمل و�ي األمر (الوالدين) أو الو�ي (األوص�اء) القانونيني ف  األسماء والعناو�ن وأرقام هواتف العمل والم�ف
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ي حال )ه(
ف االتصال به �ف  ة الطوارئ؛اسم ورقم هاتف الشخص (األشخاص) الذي يتعني

 
 الطفل له؛ م�سل�اسم ورقم هاتف الشخص (األشخاص) الذي �مكن  )و(

 
ي دار رعا�ة األطفال.  )ز(

 التار�ــــخ الص�ي ألي مشا�ل �مكن أن تؤثر ع� مشاركة الطفل �ف
 

ف �سج�ل  )ب( ها كل طفل وأوقات الوصول والمغادرة ل�ل يوم. يتعني ي ح�ف ي ذلك التوار�ــــخ الىت
سجالت الحضور اليوم�ة، بما �ف

 األوقات عند وصول أطفال دار رعا�ة األطفال ومغادرتهم. 
 

ي ذلك اسم الطفل وتار�ــــخ ووقت الجرعة ومقدار الجرعة.  )ج(
 األدو�ة المعطاة، بما �ف

 
 اإلصابات الموجودة بالطفل.  )د(

 
ب ع� مدى السنوات الست الماض�ة.  )ه(  نتائج اختبارات الرصاص لم�اە ال�ش

 
ف أن �كون لدى مقدم الخدمة ب�ان  )2(  بالحصول يتعني

ً
مكتوب من و�ي األمر (الوالدين) ف�ما يتعلق بما إذا كان مقدم الخدمة مخو�

ي طارئ للطفل أم ال.   ع� عالج طىب
 

 المتطلبات العامة 0050‐180‐414
 

ف أن تكون سجالت مكتب رعا�ة األطفال مفتوحة للجمهور عند الطلب. ومع ذلك، لن يتم ال�شف عن المعلومات المحم�ة  )1( يتعني
.  بموجب  قانون الوال�ة أو القانون الف�درا�ي

 
 �عت�ب اسم وحالة مقد�ي الخدمة من المعلومات العامة.  )2(

 
ف ع� مقدم الخدمة تقد�م تق��ر إ� مكتب رعا�ة األطفال:  )3(  يتعني

 
ي الرعا�ة خالل  )أ(

 ساعة؛ 24أي وفاة لطفل أثناء وجودە �ف
 

 ساعة:  24خالل  )ب(
 

؛ )أ(  أي طفل تائه أو مفقود من المبىف
 

ي رحلة بالدار؛أي طفل  )ب(
ك �ف  ُي�ت

 
؛ )ج( ي المبىف

ك دون رعا�ة �ف  أي طفل ُي�ت
 

ي الملعب؛ أو )د(
ك وحدە �ف  أي طفل ُي�ت

 
ي الس�ارة.  )ه(

ك بمفردە �ف  أي طفل ُي�ت
 

ي القاعدة  )ج(
، حسبما هو منصوص عل�ه �ف ي  (21)0010‐180‐414  اإلدار�ة لوال�ة أور�غون رقمأي إصابة أو حادث خط�ي

�ف
 ىف من ذلك الحاالت التال�ة: تثحدوثه. �سأ�ام تق��م�ة بعد  5غضون 

 
ازي؛ )أ( ي يتم تقي�م الطفل بها من قبل متخصص كإجراء اح�ت  اإلصابات الىت
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:  )ب( ي ي طىب
ر لم��د من العالج من قبل أخصاىئ ي العمل�ة، ول�ن ال يوجد م�ب

ي يتم إجراء اإلسعافات األول�ة لها �ف اإلصابات الىت
 أو

 
 طب�ة روتين�ة ومستمرة، مثل ال��و أو الن��ات.  األحداث الطب�ة �سبب مشا�ل )ج(

 
 خالل  )د(

ً
 ساعة من حدوث ذلك.  48أي حيوان �عض طف�

 
 إنفاذ المتطلبات التنظ�م�ة 0055‐180‐414

 
ي  )1(

ي �مكن لألطفال �ف ف أن �سمح مقدم الخدمة بفحص جميع مناطق دار رعا�ة األطفال الىت الوصول إليها، ومراجعة تداب�ي  دار اليتعني
ي دار رعا�ة األطفال. الصحة 

ي دار رعا�ة األطفال لضمان صحة وسالمة األطفال �ف
 والسالمة للمناطق األخرى �ف

 
ي أي وقت  )2(

ف أن �سمح مقدم الخدمة أو مقدم الخدمة البد�ل لممثل من مكتب رعا�ة الطفل بالوصول إ� دار رعا�ة األطفال �ف يتعني
ي دار رعا�ة األطفال. 

 يتواجد ف�ه األطفال �ف
 

ف أ )3( ف ألطفال رعا�ة األطفال بالوصول إ� دار رعا�ة األطفال خالل يتعني ن �سمح مقدم الخدمة ألول�اء األمور أو األوص�اء القانونيني
ي دار الرعا�ة. 

 ساعات وجود طفلهم (أطفالهم) �ف
 

 االمتثال لمتطلبات اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال 0090‐180‐414
 

ف ع� أي مقدم رعا�ة لد�ه سبب  ا من سوء المعاملة (إصابة جسد�ة، أو يتعني ي حال��
لالعتقاد بأن أي طفل قد عاىف أو �عاىف

إصابة نفس�ة، أو إهمال يؤدي إ� أذى جسدي، أو االعتداء الجن�ي و/أو االستغالل، أو التهد�د باإل�ذاء) إبالغ المعلومات إ� 
ط ع� مدار ) أو وكالة إنفاذ الDHSإدارة الخدمات اإل�سان�ة ورعا�ة األطفال ( ا للقانون، ��ي هذا ال�ش ساعة  24قانون. وفق�

ي اليوم. 
 �ف
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