استمارة طلب إعفاء من اجراء اختبار مرض ( )COVID-19في المدرسة للتالميذ ذوي اإلعاقات
تعاونت إدارة التعليم بمدينة نيويورك ( )NYC DOEمع مستشفيات مؤسسة ( )NYC Health + Hospitalsوإدارة الصحة والسالمة العقلية بمدينة نيويورك،
مع المختبرات ومقدمي الخدمات اآلخرين الختبار التالميذ والمعلمين والموظفين بإدارة التعليم لمدينة نيويورك ألجل اكتشاف حاالت اإلصابة بعدوى مرض
(.)COVID-19
السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر :إذا كان لدى طفلكم برنامج تعليم فردي ( )IEPوتؤثر إعاقته الموثّقة بشك ٍل مباشر على قدرته على الخضوع الختبار مرض
( )COVID-19في المدرسة ،فبإمكانكم طلب إعفاء من برنامج االختبار العشوائي في المدرسة لمرض ( .)COVID-19الرجاء وصف السبب المحدد وتقديم هذه
االستمارة المكتملة إلى مدير(ة) مدرسة طفلكم أو المندوب(ة) عنه .يمكنكم تضمين معلومات إضافية ووثائق داعمة ،تعتقدون أنه يجب أخذها بعين االعتبار أثناء
مراجعة طلب اإلعفاء الخاص بكم  -بالرغم من أنكم غير مطالبين بذلك .ستتم مراجعة جميع الطلبات ،ولكن لن تتم الموافقة عليها جميعاً؛ فقط اإلعاقات التي تؤثر
بشك ٍل مباشر على قدرة طفلكم على الخضوع لالختبار في المدرسة ستكون سببا ً للموافقة على اإلعفاء.
يرجى مالحظة أنّ  :الموافقة على الطلبات بنا ًء على اإلعاقة ستؤدي إلى إعفاء تلميذ(ة) ما من الخضوع للفحص في المدرسة ،ولكن يبقى مطلوبا ً من التالميذ
الحاصلين على اإلعفاء الخضوع لالختبار خارج المدرسة .إذا تم اختيار تلميذ(ة) للخضوع لالختبار في المدرسة ولكن لديه إعفاء بنا ًء على اإلعاقة في الملف،
فيتوقع من التلميذ(ة) الخضوع لالختبار خارج المدرسة (مثالً في عيادة الطبيب(ة) ،أو في موقع من مواقع ( )NYC Health + Hospitalsإلخ) يتوقَّع من
التالميذ الحاصلين على إعفاء إحضار نتائج االختبار إلى المدرسة بعد إتمامه .إذا كنتم بحاجة للمساعدة في الترتيب الختبار ،الرجاء مراجعة الموقع االلكتروني
 nyc.gov/covidtestو. schools.nyc.gov/covidtesting

بيانات الطفل(ة) /التلميذ(ة)
االسم ___________________________ :رقم الهوية المدرسية /رقم التعريف المدرسي ( _________ :)OSISتاريخ الميالد__________ :

بيانات الوالد(ة) /ولي(ة) أمر
االسم ________________________ :البريد اإللكتروني _________________________ :رقم الهاتف________________ :

العنوان____________________________________________________________________________________ :
أفضل طريقة لالتصال بكم؟



الهاتف



ر
اإللكبون
البيد
ر

سبب طلب اإلعفاء القائم على اإلعاقة

ّ
الرجاء رشح سبب عدم إمكانية اجراء اختبار مرض ( )COVID-19لطفلكم ف المدرسة بسبب طبيعة إعاقته الموثقة:

To Be Completed by School Psychologist
)يتعين أن يتم إكماله من طرف االختصاصي النفسي بالمدرسة(

 Denied
___________________ Date:

 Approved

ACTION:

______________________________________ School Psychologist:

)T&I 32098 Student Disability-Based Exemption Form 12.03 (Arabic

