وبرلا لمع ةطخ ستيسوشتاسام

دعاسيس رورملا ةراشا ناولا
.بطلا وبرلا كمادختسا

:مسالا

مدختسا !ةروظحم ةقطنم ىلا رضخالا نوللا
.بطلا مكحت ةدحو

:داليملا خيرات

ةثاغال ةعيرسلا ةفاضا !هيبنت ىنعي ءارفصلا ةقطنملا
.ءاودلا

/مسا ى ةضرممو بيبط

ضيرملا :فدھلا
تاميلعتلا ىلع لصحا !رمحالا رطخلا ةقطنم ىنعي
.بيبطلا نم

:اوسا وبرلا كتماقا لعجت ىتلا ءايشالا بنجت !ماھ

____

:قفدتلا ةورذ ىصخش مقر لضفا
!ريخب كنا  /ربخلا ةياھن /

مكو

راسملا/ةيودالا

كيدل

:هذھ

+

ةيمويلا مكحتلا :ةيودالا هذھ مدختسا

دنع (مكو

قفدتلا ةورذ
نم

ديج سفنتلا *
زيزالا نيبو (وا لاعسلا ال *
ىسفنتلا
اليل مونلا *
ىلا باھذلا *
ةسردملا
بعلاو

ىلا

:بطلا ءارضخلا ةقطنملا عم لصاوت

نم قفدتلا ةورذ

*

!ةعرسلا ضفخا  -هيبنت

مكو

راسملا/ةيودالا

دنع (مكو

:هذھ !!!!! كيدل
برحلا رداوب تادب *
ةدرابلا
لاعسلا *

ىسفنتلا زيزالا نيبو (لدتعم *
R
.
قيض *
ردصلا .

.

;

ىلا

,

لاعسلا *
,

.
ةجرشحلا
اليل جنيھ  eaب ةلكشم وا

:ﺔﺿﺮﻤﻣCALLYOURDOCTOR/

_.-

.نالا روتكدلا ةيودالا هذھ ىكيت كيم ةكرشلا aod callyour
دنع (مكو

ةلحرلا راسم/بط

:عيرس لكشب اءوس دادزي وبرلا كترايس

مك

ءاودلا دعاسي ال *
ةعيرسو ةبعص سفنتلا *
حتفت فنالا *
اھيعارصم
كبيبطلا .ةجض ثادحا نم اوفاخت ال !نالا بيبطلا نم تاميلعتلا ىلع لصحا

عالضالا *
رھظت

.رظتنت ال .لكشلا اذھ ئراوطلا ةفرغ ىلا ةرشابم روتكد لاصتالا كيلع رذعت اذا !مھملا نم .اروف كل ديريو
كب صاخلا بيبطلا عم دعوم ديدحت
وا  ERىفشتسملا ةرايز نم نيموي لالخ ةضرمم

:..., -----...., .,.....,-------,.خيراتلا---
وا ةطلسلا/ىلفط بيبط ,ةضرمم احيرصت مدقت 1
:عيقوتلا  //نايدراجلا //

عيطتسا ال *
ثدحتا نا
نع

: ... ...----------,,=-=....,.--------عيقوتلا  /NP/PAروتكدلا

*"نذا ةيودالا بلاطلا ةخسن ةرادالا ةسردم فلخ رظنا **
 (7/20/01).ةحصلل ىنطولا دھعملا تاروشنم نم سبتقم

:خيراتلا

لافطالا وبر ىف ىننا ىل ةكراشم ىلاو كتربخ
____

.

**ةباتكلا لبق ةحفصلا هذھ لصف :ةماھ تاميلعت..
:ةسردملا ىف ءاودلا ةرادا ةقفاوم
.ةحفصلا ىسكعلا بناجلا ىلع اھيلع صوصنملا ةيودالا ةرادا ةضرمم مھيمست نيذلا نيلماعلل ةسردم وا ةضرمم ىلع ةقفاوم انا
خيراتلا
عيقوتلا ParenUGuardian

____

:ةسردملا ىف ةيودالا ةيبالطلا ةيتاذلا ةرادالا نذا
بجي ءاودو ةيسردملا تاسايسلا عم ةقستم نوكت نا بجي اھريدت ىتلا ةيودالا .ةيودالا مادختسا ىلع حيحص لكشب بلاطلا تزعوا دقو
فلا  (105) CMR 210ةصاخلا سرادملاو ةماعلا سرادملا ىف ةتشورلاب ةيودالا ةرادا ستيسوشتاسام حئاولل اقفو ةضرمم اھعضو
,نطسوب ,نطنشاو عراش  250ةماعلا ةحصلل ستسوشتاسام ةرادا نم اھيلع لوصحلا نكمي ىتلا ةحئاللا نم ةخسن ةمجرت .هاندا ةعوبطم
.هسفنب ةيودالل مادختسا اھلمح زوجي ىتلا ةيودالا ةرادا ةيتاذلا بلاطلا اذھ ناب ىارلا ةينھملا ىتايح نمو MA 02118.
:ةصاخ تاميلعت/تاقيلعتلا
خيرات

عيقوت
ةضرمم/روتكدلا بلاطلا
 //نايدراجلا //
ءاودلا ةرادا ةطخ عضو نم ءاھتنالا

--------

____

____

 ---------ةقفاوملاSchooiNu e'sعيقوتلا

ىقرطلا  210.006 105ءاودلا ةفصو ةيتاذلا ةرادالا ىلع  ulationsgز governinةداعال هاندا درتو
 05لوالا ضارغالو .ةنيعم طورش ءافيتسا طرشب ىتاذلا ةتشورلاب ةيودالا ةرادا بالطلا ةسردملا عم ةقستم ةسايس (ا(
.هھاجتا وا ةيفاضا ةدعاسم نود ,احصان صخرملا اھھجو ىتلا ةقيرطلاب قبطت وا هكالھتسا ةتشورلاب ةيودالا ىلع ارداق بلاطلا نا ىنعت "ةرادالا" CMR 2100.000
:ةيلاتلا طورشلاب ءافولا ةطيرش ,بلاطلا سفنلا ءاودلا ةفصو ةيودالا ةضرمم حمسي دق (ب(
;اھترادا ءاودلا ةفصو نوكت دق ىتلا طورشلا ددحي قافتا مارباب ,ءاضتقالا دنع ,ءايصوالا/ءابالا ةضرمم بلاطلل ''1
;ءاودلا ةفصو ةرادالا ةمالس نامضل ةيرورضلا رصانعلا ىوس نمضتي ىذلا ) (Eىقرطلا لقنلا ةيقافتا  '1' 210.005 05ةيودالا ةرادا ةطخ عضوب ,ءاضتقالا بسح ,ةضرمم )(2
,ةضرمم ,ءاضتقالا بسح .ةنومام ةيتاذلا ةرادالا ىرتو ,هتاردقو بلاطلا ةيحصلا ةلاحلا مييقتب ةضرمم )(3
;ءاودلا ةفصو ةيلوالا ةيتاذلا ةرادالا ةبقارم
;تالوكوتوربلاو ةيتاذ ةرادا سرادملا عبتتو رما ءاودلا ةفصو ىذلا تقولاو ةبذبذلا فرعيو  identizyبسانملا ءاودلا ةفصو ىلع ارداق بلاطلا نا لوقعم لكشب ةضرمم تدكاو )(4
ةلماعم ىلع قفاو دق ايبط اداھشتسا بلاطلا مل ام ,هسفن ذيملتلا نا ىصولا وا نيدلاولا دحا بلاطلا نم ىطخ نذا كانھ )(5
رما احصان صخرملا مدقيو ,ةضرمم بلط اذا (; )6نيوبالا نم نذا نود ىبطلا جالعلا ىلع ةقفاوملاب بلاطلل حمست ىرخا ةطلس وا M.G.L. c. 112* 12F
;ةرادالا ىباتك
;ءاودلا ةفصو ةيتاذلا ةرادالا قيثوت ءارجا بلاطلا ىلي اميفو )(7
بلاطلا نيسردم عم رواشتتو ,ءاضتقالا بسح ,ةتشورلاب ةيودالا ايتاذ ةرادملا نمالا نيزختلل ةسايس عضو ةضرمم )(8
ىف تامولعملا هذھ جردتو .كلذ بلطتت ةيحصلا تاجايتحالا بلاطلا ناك اذا لوصولا ةيناكما ىلع صنت امنيب ,ةيدرفلا بلاطلا ةتشورلاب ةيودالا نيزختل نما ناكم ديدحت ,ءاضتقالا دنع ,ءايصوالا/ءابالا
;ةحاتم ناث عقوم وا ةحصلا ةفرغ ىف ةيبطلا ةفصولا ريفوت ,نكما املك ,ةطاسولا وا ةيئاقولا ريبادتلا نم اھريغ وا ةخاخب ةلاح ىفو .ءاودلا ةرادا ةطخ
.ىحصلاو بلاطلا تاردق ساسا ىلع ,ةيتاذلا ةرادالا بلاطلا دصرل ةطخ ذفنتو عضتو ةضرمم ()9
وا دلاولا , notizyingةيبطلا ةفصولا ليجستلا ,لاثتمالا نامضل ةيرصبلا ةظحالملاو ,ءاودلا ةفصو بلاطلا نا اركذم ,ةتشورلاب ةيودالا ذخا ةحيحصلا ةقيرطلا بالطلا ميلعت ةبقارم لمشت نا نكميو
;ةيودالا مداقتلا مدع وا بلاطلا ضفر وا ةطخلا  tl.omعيونتو احصان ةيبناج راثا ىا صيخرت وا ىصولا
بلاطلا نا  self-نييرادالاو نيملعملا راطخاب ةسردملا نيضرمملل زوجي ,ءاضتقالا بسح ,نذا بالطلاو ءايصوالا/ءابالا )(10
.ةفصو ةيودالا ةرادا

