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اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺗﻠﻐﻲ هﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﻗﻢ  A-250اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ،2008وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ،وﺗﻠﺨﺺ إﺟﺮاءات إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻻ ﻳﻤﻠﻚ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮى اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﻴّﻨﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس )اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ( .وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪاوﻣﻮن ﺑﻬﺎ وﻳﻄﻠﺒﻮن هﺬﻩ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ .آﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار
ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪواﻣﻮن ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ .وﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ
إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ .آﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ
ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ.
.I

.II

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ
أ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣًﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﺧﺮﻳﺠﻮ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﺰوﺟﻮن واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن( اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮا )اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺒﻴّﻨﺔ أدﻧﺎﻩ( .ﻏﻴﺮ
أﻧﻪ ﻻ ﻳُﺸﺘﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرهﻢ أو ﺗﺘﺠﺎوز  16ﻋﺎﻣًﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪواﻣﻮن ﻓﻲ
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗُﻮﻇﻔﻬﻢ آﻠﻴﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻴﺮ هﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ .وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺣﺼﻮل اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ أﻋﻤﺎرهﻢ  14ﻋﺎﻣًﺎ أو ﺗﺘﺠﺎوزهﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻜﺮات ﺑﺎﻟﻤﻼﻋﺐ أو آﺠﻠﺴﺎء
ﻟﻸﻃﻔﺎل أو ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﻨﺰل واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ داﺧﻞ أو ﺣﻮل ﻣﻜﺎن ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ
أو ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ هﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ ،وﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁﻻت ﺗُﺪار ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء .آﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺸﺘﺮط
ﺣﺼﻮل اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16ﻋﺎﻣًﺎ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺣﺼﻮل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼدهﻢ اﻟـ.18

ب.

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ إﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤُﺴﻨﺪة إﻟﻴﻬﻢ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر.

إﺟﺮاءات ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ
أ.

ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻋﺪادﻳﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻳﻘﻮم
ﺑﺎﻵﺗﻲ:
.1

ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن وﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.

.2

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ )إذا
آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪارس ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ(.

ب.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ.

ج.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ )ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ  12ﻋﺎﻣﺎ
ﻟﻠﻌﻤﻞ آﻌﺎرﺿﻲ أزﻳﺎء( اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ و/أو اﻹذن.

د.

اﻟﺴﻦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ هﻮ  14ﻋﺎﻣﺎ .وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ  14ﻋﺎﻣﺎً.

ﻩ.

ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ .وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤُﺴﻠﺴﻠﺔ ،إﺣﺪاهﻢ
ﻟﻸوﻻد واﻷﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﺑﺪءًا ﻣﻦ أول إﺻﺪار ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل ﻣﻦ آﻞ ﻋﺎم دراﺳﻲ.

و.

ﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﺮآﺰي ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ  21ﻋﺎﻣﺎً .وﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﺟﺎهﺰة ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .وﻳﺠﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺮاآﻤﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻨﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى.

ز.

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك إذا اﻋﺘﺰﻣﻮا
ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﻮﻻﻳﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

ح.

ﻳُﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أذون ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷذون واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ
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) (Permit and Certificate Programﺑﻘﺴﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ) (Division of Labor Standardsﺑﺈدارة
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ) .(New York State Department of Laborﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ إدارة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان.www.labor.state.ny.us :
ط.

.III

ﻳُﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣًﺎ )اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ 1
ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ" ،واﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ  4ﺑﻌﻨﻮان "ﺷﺮح ﻟﻼﺳﺘﺜﻨﺎءات"( .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪارس ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﻮّل
ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ) .اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ  2ﺑﻌﻨﻮان "ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻤﻘﺒﻮل"(.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﻤﻮذج "ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ" )اﻟﻨﻤﻮذج  ،AT-17اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ (3
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺻﺪار .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان:
.http://schools.nyc.gov/StudentSupport/StudentAttendance/WorkingPapers/default.htm
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج "ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ" وﺟﻤﻴﻊ ﺗﺮاﺧﻴﺺ وأذون اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺧﻼل أوﻗﺎت إﻏﻼق اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو
اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﺤﻲ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ "ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ" )اﻟﻨﻤﻮذج  (AT-17اﻷﺟﺰاء اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺠﺰء اﻷول – ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪ
ﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻳﻤﻸﻩ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮاﻟﺪ/وﻟﻲ اﻷﻣﺮ .وﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗّﻊ اﻟﻮاﻟﺪ أو وﻟ ّ
ﻲ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ
وﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ )أول ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻘﻂ( ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﻮاﻟﺪ أو وﻟ ّ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺧﺮﻳﺞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻳﻘﺪم وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻟﻜﻦ
وﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ وﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻗّﻊ اﻟﻮاﻟﺪ أو وﻟ ّ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﺤﻀﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎً.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ – إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻤﺮ
اﻹﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ هﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺮط ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﻘﺎﺻﺮ :ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد )وﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ( ،أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ،أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ )ﺳﺎ ٍر أو ﻏﻴﺮ ﺳﺎرٍ( ،أو وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،أو رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة،
أو أي إﺛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺬآﺮة ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻦ إدارة اﻟﺼﺤﺔ أو ﻃﺒﻴﺐ
ﺧﺎص ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .وإذا أﺷﺎرت ﻣﺬآﺮة اﻟﻄﺒﻴﺐ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ،ﻓﻴﺰود ﻣﺴﺆول
اﻹﺻﺪار ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑـ"ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻤﻞ ﻣُﻘﻴّﺪ" وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻬﻨﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ – اﻟﺘﻌ ّﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻻ ﻳﺠﺐ إآﻤﺎل هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16أو 17
ﻋﺎﻣًﺎ وﻳﻠﺘﻤﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ دون أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ؛ أو إذا آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ " ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﻋﻤﻞ ﻣُﻘﻴّﺪ".
اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ – ﺳﺠﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮآﻪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻞ إآﻤﺎل دراﺳﺘﻪ وإذا آﺎن ﺳﻨﻪ ﻳﺘﺠﺎوز  16ﻋﺎﻣًﺎ وآﺎن ﺣﺎﺻﻼ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎدس – اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻳُﺴﺠﻞ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .وهﻮ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ
اﻟﻤُﺼﺪر ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار ،واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤُﺼﺪر وﻋﻨﻮاﻧﻪ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤُﺼﺪر.
أ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16أو  17ﻋﺎﻣًﺎ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﺮج أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪ وأن ﻳُﺠﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ .وﻳُﺠﺮي اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ أو ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻤﺪﻳﺮ .واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ هﻮ ﺗﺄآﻴﺪ أهﻤﻴﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ وﺣﻖ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  21ﻋﺎﻣﺎً.

.IV

ب.

إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺪاوم ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺪى أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺨﺔ أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ .وﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ )اﻟﻨﻤﻮذج  ،(AT-17ﻣﻊ
ﻣﻞء اﻟﺠﺰء اﻷول )ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪ( واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻋﻦ آﻞ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ.

ج.

ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺒﺪال ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪاﻧﻪ أو ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻄﻠﺐ ﺁﺧﺮ )اﻟﻨﻤﻮذج  .(AT-17وﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﻣﻞء اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻼﺣﻖ )ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪ( ﻓﻘﻂ إذا آﺎﻧﺖ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻷﺻﻠﻴﺔ )اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي
ﺳﺒﻖ ﻣﻠﺆﻩ وﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ( ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟ ُﻤﺼْﺪر ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺒﺪﻳﻞ.

أﻣﺎآﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪاوﻣﻮن ﺑﻬﺎ وﻳﻄﻠﺒﻮن هﺬﻩ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ .آﻤﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺪواﻣﻮن ﻓﻲ ﻣﺪارس ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻟﻬﺎ.
أ.

ب.

ج.

.V

اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺻﺮف اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﻲ:
.1

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  14إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ اﻟﻤﻘﻴﺪون ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ.

.2

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬي ﻧﺘﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  16إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ اﻟﺬﻳﻦ أُﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻏﻀﻮن ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻟﻢ ُﻳُﻘﺒﻠﻮا ﺑﻤﺪرﺳﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

.3

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  11إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن أذوﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ آﻤﻮزﻋﻲ ﺻﺤﻒ.

.4

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣُﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺼﺪر ﻣﺪارﺳﻬﻢ
هﺬﻩ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺑﺮاز وﺛﺎﺋﻖ ﺗُﺜﺒﺖ ﻗﻴﺪهﻢ ﺑﻤﺪرﺳﺘﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻳُﺆذن ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺪارس اﻷﺑﺮﺷﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
وﻳُﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮًا ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬهﻢ .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻮر
إآﻤﺎﻟﻬﻢ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺗﻘﺪﻣﻪ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .ﻳُﻘﺪّم اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺻﺪار
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
.1

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  14إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ اﻟﻤﻘﻴﺪون ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ.

.2

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﻣﻦ  11إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ اﻟﻤﻘﻴﺪون ﻓﻲ ﺳﺠﻼﺗﻬﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن أذوﻧًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
آﻤﻮزﻋﻲ ﺻﺤﻒ.

آﻤﺎ ﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﻮآﻼء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻮآﻼء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﻴﻦ ﻟﻸﺣﻴﺎء إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻤﻦ
ﻳﻠﻲ:
.1

اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪاوم اﺟﺰﺋﻲ أوﻗﺎت إﻏﻼق اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

.2

اﻟﻘﺎﺻﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣًﺎ وﻳﻄﻠﺒﻮن أذوﻧًﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ )آﻌﺎرﺿﻲ أزﻳﺎء أﻃﻔﺎل ،وﻣﻮزﻋﻲ
ﺻﺤﻒ ،وﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺸﻮارع ،وﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺰارع(.

.3

ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﺻﺪار ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.

.4

اﻟﻘﺎﺻﺮون ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرهﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎﻣﺎً.

أﻧﻮاع ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ وأذون اﻟﻌﻤﻞ
أ.

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ  -ﺗُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16أو  17ﻋﺎﻣًﺎ واﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ "ﺗﻌ ّﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ"
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ ،إذا أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻪ ﺗﺮك اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ أن ﺗُﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺮوج ﺷﺨﺼﻴﺔ ،أو ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ﺗﺨﺮّج ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ.

ب.

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ  -ﺗُﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  16أو  17ﻋﺎﻣ ًﺎ واﻟﻤُﻘﻴّﺪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻬﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺪراﺳﻲ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻄﻼت أو آﻠﻴﻬﻤﺎ.

ج.

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ  -ﺗُﺼﺪر ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  14أو  15ﻋﺎﻣًﺎ واﻟﻤُﻘﻴّﺪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
ﻧﻬﺎرﻳﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺪراﺳﻲ أو ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﻌﻄﻼت أو آﻠﻴﻬﻤﺎ.

د.

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﻴّﺪ  -ﺗُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﻋﻤﺮﻩ ﻣﻦ  14إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ وﻟﺪﻳﻪ ﻗﺼﻮر ﻃﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻮع
اﻟﻤُﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ) .ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺪوام آﺎﻣﻞ أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﺎم أو ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ(.
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وﺗﺼﻠﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﻴّﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا أﺷﺎر اﻟﻄﺒﻴﺐ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ
اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴّﺪة ﺑﺄن اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮ داﺋﻤﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ،
ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﺳﺎرﻳﺔ ﻣﺎ دام ﻃﺎﺑﻊ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ آﻤﺎ هﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ.

.VI

هـ.

إذن اﻟﻌﻤﻞ آﻌﺎرض أزﻳﺎء أﻃﻔﺎل  -ﻳُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  17ﻋﺎﻣﺎً ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬآﺮة ﻃﺒﻴﺐ
أﺻﻠﻴﺔ ،وﺳﺠﻞ ﻣﺪرﺳﻲ )إن آﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ( ،وإﺛﺒﺎت ﻟﻠﻌﻤﺮ.

و.

إذن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎرع  -وﻳُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺮواح ﺳﻨﻪ ﻣﻦ  14إﻟﻰ  17ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﺠﻼت
اﻟﺪورﻳﺔ )اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﻣُﻮرﱢد( ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وهﻮ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀًﺎ اﻟﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب
ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  14ﻋﺎﻣًﺎ وﻳﻌﻤﻞ آﻤﺎﺳﺢ أﺣﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج .(AT-22

ز.

إذن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺰارع – ﺧﺎص  -ﻳُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ  12ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻴﺪوي ﻟﺜﻤﺎر اﻟﺘﻮت،
واﻟﻔﻮاآﻪ ،واﻟﺨﻀﺮاوات )اﻟﻨﻤﻮذج .(AT-25

ح.

إذن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺰارع  -وﻳُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  14أو  15ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺰراﻋﺔ )اﻟﻨﻤﻮذج .(AT-222

ط.

إذن ﻣﻮزع ﺻﺤﻒ  -ﻳُﺼﺮف ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ )اﻟﺬي ﻳُﻮﻇّﻒ ﺑﻤﺮﺗﺐ( ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻪ  17ﻋﺎﻣًﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
اﻟﺼﺤﻒ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ أو أﻣﺎآﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ .وﻻ ﺗُﺸﺘﺮط ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻹﺻﺪار
إذن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ آﻤﻮزع ﺻﺤﻒ إذا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻴﺘﻪ.

ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ أو إذن إذا رأى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻤﺪرﺳﻴﻮن أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳُﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ،وﺗﻘﺪﻣﻪ
اﻟﺪراﺳﻲ ،وﺻﺤﺘﻪ ،ورﻓﺎهﻴﺘﻪ .آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ أو إذن إذا اآﺘﺸﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻤﺪرﺳﻴﻮن أن إﺻﺪار اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو
اﻹذن ﺗ ّﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ،إﺻﺪار إﺷﻌﺎر ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ أو اﻹذن.
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اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻬﺎﺗﻒ:
212-374-6095

Office of School and Youth Development
N.Y.C. Department of Education
52 Chambers Street
New York, NY 10007

اﻟﻔﺎآﺲ:
212-374-5751

جعهًُات انًسحشاس سلى A-250
انًهذك سلى 1
صفذة  1يٍ 2

ساعات العمل المسمىح بها للقاصزيه
َهخّص انجذول انحانٍ انبُىد انخاصة بساعات انعًم انًسًىح بها فٍ لاَىٌ انعًم نىالَة َُىَىسن بانُسبة نهماصشٍَ فٍ سٍ ألم يٍ  18سُة.
أقصى عدد الساعات في
اليىم

السه

القطاع/العمل

14و15

جًُع األعًال يا عذا انعًم
فٍ انًضاسع ،وكًىصعٍ
جشائذ ،وانعًم فٍ انشاسع.
جًُع األعًال يا عذا انعًم
فٍ انًضاسع ،وكًىصعٍ
جشائذ ،وانعًم فٍ انشاسع.

أقصى عدد األيام
في األسبىع

الساعات المسمىح بها

أقصى عدد الساعات
في األسبىع
1

6

يٍ  7صباداً إنً  7يساءً

4

6

القاصزون  -عندما تكىن المدرسة مفتىحة

 16و17

 3ساعات فٍ أَاو انذساسة؛
 8ساعات فٍ األَاو األخشي

 18ساعة

 4ساعات فٍ األَاو انسابمة
ألَاو انذساسة (اإلثٍُُ،
2
انثالثاء ،األسبعاء ،انخًُس) ،
 8ساعات فٍ أَاو انجًعة
4
وانسبث واألدذ وأَاو انعطم

 28ساعة

يٍ  6صباداً إنً 10
3
يساءً

4

القاصزون – عندما ال تكىن المدرسة مفتىحة
 14و15

جًُع األعًال يا عذا انعًم
فٍ انًضاسع ،وكًىصعٍ
جشائذ ،وانعًم فٍ انشاسع.
جًُع األعًال يا عذا انعًم
فٍ انًضاسع ،وكًىصعٍ
جشائذ ،وانعًم فٍ انشاسع.

 16و17

جًُع األعًال يا عذا انعًم
فٍ انًضاسع ،وكًىصعٍ
جشائذ ،وانعًم فٍ انشاسع.

 12و13

انُذوٌ
انجٍُ
وانفىاكه وانخضاس

نهحىت

 16و17

 8ساعات

 40ساعة

6

4

4

 48ساعة

6

 8ساعات

القاصزون الذيه ال يداومىن في المدرسة
4
4
 48ساعة
 8ساعات

يٍ  7صباداً إنً  9يساءً
يٍ َىو َ 21ىَُى/دضَشاٌ
إنً َىو عُذ انعًم
يٍ  6صباداً إنً يُحصف
4
انهُم

4

 6ساعات

4

يٍ  6صباداً إنً يُحصف
4
انهُم

العمل في المشارع
 4ساعات

___

___

 14وأكبش

أٌ عًم فٍ انًضاسع.

___

___

___

يٍ 11
إنً 18

َىصم أو َبُع وَىصم
انجشائذ أو يُشىسات
انحسىّق أو انًجالت إنً
انًُاصل أو انًذالت
انحجاسَة.

 4ساعات فٍ أَاو انذساسة؛
 5ساعات فٍ األَاو األخشي

يٍ 14
إنً 18

انعًم انذشّ فٍ األياكٍ
انعاية فٍ بُع انجشائذ أو
انعًم كًاسخ أدزَة.

يٍ  7صباداً إنً  7يساءً
يٍ َىو َ 21ىَُى/دضَشاٌ
إنً َىو عُذ انعًم؛
يٍ  9صباداً إنً  4يساءً
بعذ َىو عُذ انعًم إنً 20
َىَُى/دضَشاٌ
___

مىسعى الجزائد
___

___

يٍ  5صباداً إنً  7يساءً
أو  30دلُمة لبم غشوب
انشًس ،أَّهًا جأخّش

العمل بالشارع
 4ساعات فٍ أَاو انذساسة؛
 5ساعات فٍ األَاو األخشي

___

___

يٍ  6صباداً إنً  7يساءً
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جعهًُات انًسحشاس سلى A-250
انًهذك سلى 1
صفذة  1يٍ 2
2

َ 1جىص نهحاليُز فٍ سٍ  14و 15انًمُذٍَ فٍ بشَايج يعحًذ نهعًم وانذساسة أٌ َعًهىا  3ساعات فٍ َىو دساسٍ ،و 23ساعة فٍ أٌ أسبىع وادذ عُذيا
جكىٌ انًذسسة يفحىدة.
2

َجىص نهحاليُز فٍ سٍ  16و 17انًمُذٍَ فٍ بشَايج يعحًذ نهحعهُى انحعاوٍَ أٌ َعًهىا نًا َصم إنً  6ساعات فٍ َىو َسبِك َىياً دساسُاً غُش األدذ أو
َىو عطهة عُذيا جكىٌ انًذسسة يفحىدة طانًا كاَث ساعات انعًم رات عاللة بانبشَايج.

َ 3جىص انعًم يٍ  6صباداً إنً  10يساءً أو دحً يُحصف انهُم ،يع يىافمة خطُة يٍ اِباء ويىافمة انسهطات انحعهًُُة ،فٍ َىو َسبك َىياً دساسُاً،
ودحً يُحصف انهُم فٍ َىو َسبك َىياً غُش دساسٍ يع يىافمة خطُة يٍ اِباء.
4

ال َُطبك هزا انبُذ عهً انماصشٍَ انزٍَ َعًهىٌ فٍ فُادق االسحجًاو أو انًطاعى فٍ يُاطك االسحجًاو.
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تعليواث الوستشار رقن A-250
الولحق رقن 1
صفحت  1هي 1

شهادة عن الوضع األكاديمي المُرضي
PLEASE INSERT SCHOOL LETTERHEAD
WHICH INCLUDES ADDRESS

شهادة عن الوضع األكاديمي
__________________________________________________________ ،
(اسن القاصز)

البالغ

عوزٍ

___________

تلويذ(ة)

يدرس بـ ____________________________________________________________________________ ويحافظ على
وضع أكاديوي هزضي حسب الودرست/الوٌطقت التعليويت ______________________________________________.

تسوح هذٍ

الشهادة لـ _______________________________________________________________________ بالعول هي  10هساءً
(اسن القاصز)
إلى  12ليالً في هساء األيام التي تتبع يىهًا دراسيًا هع هىافقت خطّيت هي الىالد(ة)/ولي(ة) األهز.

الوسؤول الوُصدر للشهادة:
الوسوّى الىظيفي:
الوٌطقت التعليويت العاهت:
عٌىاى الودرست:

______________________
________
________________________________

___________________________
_____________
________________________________

_______________________
_________
________________________________

___________________________
_____________
________________________________

______________
________________________________________________________________
هاتف الودرست:
التاريخ:
تاريخ اًتهاء الصالحيت:

____________________________
______________
________________________________

______________
________________________________________________________________

_______________________
_________
________________________________
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معهوماث عامت
ٌجٕص اسرخذاو ذشخٍض ػًم (ذشخٍض نؼًم انراليٍز فً غٍش انًظاَغ أٔ ذشخٍض ػاو نهراليٍز أٔ ذشخٍض نهؼًم
تذٔاو كايم) نؼذد غٍش يحذٔد يٍ إَٔاع انؼًم انًرراتؼح ٔانقإٍََح انرً ٌسًح تٓا َٕع انرشخٍض تؼٍُّ.
ٌسشي ذشخٍض انؼًم فً غٍش انًظاَغ نًذج ػايٍٍ يٍ ذاسٌخ إطذاسِ أٔ حرى تهٕؽ انرهًٍز  61سُح ،يغ اسرثُاء
ذشخٍض انؼًم انًُقٍّذٌٔ .سشي ذشخٍض انؼًم انًُقٍّذ نًذج أقظاْا  1أشٓش إال إرا كاٌ انرقٍٍذ انزي حذّدِ انطثٍة دائًاً ،فؼُذْا
ٌظم انرشخٍض ساسٌاً حرى ٌُغٍّش انقاطش انؼًمٌٔ .جٕص قثٕل انرشخٍض فقط يٍ طشف طاحة انؼًم انًشاس إنٍّ فً
انرشخٍض.
يتعيّه انحصول عهى شهادة جذيذة عه انهياقت انبذويت عىذ انتقذيم نىوع مختهف مه انعمم إرا مرّ عهى انفحص
انطبي انسابق نهعمم أكثر مه  21شهراً.
ٌرؼٍٍّ ػهى طاحة انؼًم االحرفاظ تانرشخٍض طٕال يذج ذشغٍهّ نهقاطش .فٕس َٓاٌح انؼًم أٔ اَرٓاء طالحٍح
ذشخٍض انؼًمٌ ،جة إػادج انرشخٍض نهقاطشٌ .جٕص نسهطاخ انًُاطق انرؼهًٍٍح سحة انرشخٍض ػُذ ٔجٕد سثة.
ٌرؼٍٍّ ػهى قاطش ٌؼًم كًٕصع جشائذ أٔ فً أػًال تانشاسع أٔ تانًضاسع أٔ كؼاسع أصٌاء أطفال أٌ ٌحظم ػهى إرٌ يًُٓ
خاص.
ٌجٕص ذشغٍم قاطش ػًشِ  61سُح أٔ أكثش كحايم يؼذاخ غٕنف أٔ جهٍس أطفال أٔ فً أػًال غٍش يُرظًح ذرًثم
فً انؼًم تحذٌقح يُضل ٔاألػًال انًُضنٍح ػُذيا ال ٌكٌٕ يطانثاً تحضٕس انًذسسح .نٍس إنضايٍاً حٍاصج ذشخٍض ػًم يٍ أجم
ْزا انُٕع يٍ انؼًم.
ٌجة ػهى طاحة انؼًم انزي ٌُشغّم قاطشاً فً ػًم ال ٌرطهة ذشخٍض ػًم أٌ ٌطهة شٓادج ػٍ سُّ.

أوواع انعمم انممىوع
ال ٌجٕص ذشغٍم انقاطشٌٍ انثانغٍٍ  61ٔ 61سُح فً يظُغ أٔ فً ػًم رٔ طهح تًظُغ (تاسرثُاء أػًال انرٕطٍم
أٔ األػًال انًكرثٍح فً يكرة ٌٕجذ تانًظُغ) ،أٔ فً يٍٓ خطٍشج يؼٍُح يثم :أػًال انثُاء؛ انؼًم كًساػذ فً يشكثح تًحشك؛
ذشغٍم آالخ غسم أٔ طحٍ أٔ قطغ أٔ ضغط أٔ خهط فً أي يؤسسح؛ انطالء أٔ انرُظٍف انخاسجً انًرؼهق تانؼُاٌح تًثُى أٔ
يُشأج؛ ٔغٍشِ يٍ األػًال انًزكٕسج فً انفقشج  611يٍ قإٌَ انؼًم نٕالٌح ٌٍَٕٕسك.
ال ٌجٕص ذشغٍم انقاطشٌٍ انثانغٍٍ  61ٔ 61سُح فً يٍٓ خطٍشج يؼٍُح يثم :أػًال انثُاء؛ انؼًم كًساػذ فً
يشكثح تًحشك؛ ذشغٍم إَٔاع يخرهفح يٍ اَالخ انرً ذذاس تانكٓشتاء؛ ٔغٍشِ يٍ األػًال انًزكٕسج فً انفقشج  611يٍ قإٌَ
انؼًم نٕالٌح ٌٍَٕٕسك.

ساعاث انعمم
ال ٌجٕص ذشغٍم انقاطشٌٍ خالل انساػاخ انًطهٕب يُٓى حضٕس انًذسسح فٍٓا.
ال ٌجٕص ذشغٍم انقاطشٌٍ انثانغٍٍ  61ٔ 61سُح فً أي يُٓح (تاسرثُاء ػًم انًضاسع ٔأػًال انرٕصٌغ انًضسػٍح ،أٔ تٍغ
انجشائذ ٔذٕصٌؼٓا):
عىذما تكون انمذرست مفتوحت:
 أكثش يٍ  1ساػاخ فً أي ٌٕو دساسً ،أٔ أكثش يٍ  8ساػاخ فً أي ٌٕو غٍش دساسً ،أٔ أكثش يٍ  1أٌاو فًأي أسثٕع ،نًذج أقظاْا  68ساػح أسثٕػٍاً ،أٔ يذج أقظاْا  31ساػح أسثٕػٍاً إرا كإَا يسجهٍٍ فً تشَايج
نهؼًم ٔانذساسح ٌخضغ نإلششاف ٔيؼرًذ يٍ قثم انًفّٕع.
 تؼذ  1يساءً أٔ قثم  1طثاحاً.عىذما ال تكون انمذرست مفتوحت:
 أكثش يٍ  8ساػاخ فً أي ٌٕو ،أكثش يٍ  1أٌاو فً أي أسثٕع ،نًذج أقظاْا  14ساػح أسثٕػٍاً. -تؼذ  9يساءً أٔ قثم  1طثاحاً.
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ْزا انرشخٍض غٍش طانح يٍ أجم انؼًم انًشذثط ترٕصٌغ انجشائذ أٔ انفالحح أٔ ػشع األصٌاء.
ال ٌجٕص ذشغٍم انقاطشٌٍ انثانغٍٍ  61ٔ 61سُح- :
عىذما تكون انمذرست مفتوحت:
 أكثش يٍ  1ساػاخ فً ٌٕو ٌسثق ٌٕياً دساسٍاً ،أكثش يٍ  8ساػاخ فً ٌٕو ال ٌسثق ٌٕياً دساسٍاً (انجًؼحٔانسثد ٔاألحذ ٔأٌاو انؼطم) ،أكثش يٍ  1أٌاو فً أي أسثٕع نًذج أقظاْا  38ساػح أسثٕػٍاً.
 تٍٍ  64يساءً ٔيُرظف انهٍم فً ٌٕو ٌسثق ٌٕياً دساسٍاً تذٌٔ يٕافقح خطٍّح يٍ انٕانذ أٔ ٔنً األيش ٔشٓادجانٕضغ األكادًًٌ انًشضً يٍ يذسسح انقاطش (ٌجة ذأكٍذ طالحٍرٓا فً َٓاٌح كم فرشج ذقذٌش نهذسجاخ).
 تٍٍ  64يساءً ٔيُرظف انهٍم فً ٌٕو ال ٌسثق ٌٕياً دساسٍاً تذٌٔ يٕافقح خطٍّح يٍ انٕانذ أٔ ٔنً األيش.عىذما ال تكون انمذرست مفتوحت:
 -أكثش يٍ  8ساػاخ فً أي ٌٕو ،أكثش يٍ  1أٌاو فً أي أسثٕع ،نًذج أقظاْا  18ساػح أسثٕػٍاً.

انفقرة  3233مه قاوون انتعهيم
"أي شخض ٌُذنً ػٍ قظذ ترظشٌح كارب فً طهة أٔ فً طهح تطهة نرشخٍض أٔ إرٌ تانؼًم ،فًٍا ٌرؼهق تأي
يسأنح فً ْزِ انفقشجٌُ ،زكش فً أي شٓادج أٔ سجم أٔ َسخح طثق األطم أٔ ذشخٍض أٔ إرٌ يشذثط تٓزِ انًسأنحٌ ،شذكة
جُحح".
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ذؼهًُاخ انًسرشاس سلى A-250
انًهذك سلى 4
صفذح  1يٍ 1

شرح االستثناءات
.1

انرشخُص أو اإلرٌ تانؼًم غُش يطهىب نهؼًم كذايم يؼذّاخ فٍ يهؼة غىنف .إال أَه َرؼٍُّ أٌ َكىٌ ػًش دايم
انًُؼذاخ  14سُح ػهً األلم.

.2

غُش يطهىب ذشخُص ػًم نجهُس(ج) أطفال .إال أَه َرؼٍُّ أٌ َكىٌ ػًش انجهُس  14سُح ػهً األلم.

.3

غُش يطهىب إرٌ تانؼًم تانًزاسع نهماصشٍَ انثانغٍُ يٍ انؼًش  16أو  17ػاياً نُؼًهىا تًزسػح.

.4

َرؼٍُّ أٌ َكىٌ نذي انماصشٍَ انثانغٍُ يٍ انؼًش  14و 15سُح ذشخُص ػًم نُؼًهىا ػهً يُصح تُغ نًزسػح أو
فٍ سىق يزاسػٍُ إرا كاٌ أكثش يٍ  %5يٍ انًُرجاخ انًؼشوضح نهثُغ غُش يُُرجح فٍ يزسػح صادة انًُصح.
إرا كاٌ ألم يٍ  %5يٍ انًُرجاخ انًؼشوضح نهثُغ نى َُزسع فٍ يزسػح صادة يُصح انثُغ ،فًطهىب إرٌ ػًم
تانًزاسع .كًا َُطهة إرٌ ػًم أَضاً نهماصشٍَ انثانغٍُ يٍ انؼًش  12و 13سُح انزٍَ َؼًهىٌ فٍ جٍُ انرىخ
وانفىاكه وانخضاس .غُش يطهىب إرٌ ػًم تانًزاسع نهماصشٍَ انزٍَ َرشاوح ػًشهى يٍ  12إنً  16سُح نُؼًهىا
فٍ يُصح تُغ نًزسػح أو يُصح تسىق نهًزاسػٍُ ًَهكها أو َؤجشها وانذ(ج) أو ونٍ(ج) أيش أو جذ(ج) أو خال(ج)
انماصش.

.5

غُش يطهىب ذشخُص أو إرٌ تانؼًم نهماصشٍَ انزٍَ َثهغ ػًشهى  12سُح أو أكثش نُؼًهىا يٍ أجم آتائهى سىاء فٍ
يزسػرهى أو فٍ ػًم آخش فٍ انهىاء انطهك ال صهح نه تؼًم ذجاسٌ.

.6

غُش يطهىب ذشخُص ػًم نطانثٍ انجايؼاخ انثانغٍُ يٍ انؼًش  16أو  17سُح نُؼًهىا فٍ كهُح أو جايؼح غُش
هادفح نهشتخ أو جًؼُح نهطهثح انزكىس أو جًؼُح نهطانثاخ اإلَاز أو جًؼُح طالتُح أو جًؼُح جايؼُح.

.7

غُش يطهىب ذشخُص ػًم نهماصشٍَ انزٍَ َثهغ ػًشهى  14أو  15سُح نهؼًم فٍ أػًال غُش يُرظًح ذرًثم فٍ
انؼًم تذذَمح يُزل واألػًال انًُزنُح داخم أو دىل يكاٌ نإللايح أو يمش يُظًح غُش ذجاسَح غُش هادفح إنً انشتخ،
إرا كاَد ال ذرطهة اسرؼًال آالخ ذُذاس تانكهشتاء .ال َذراج انماصشوٌ انزٍَ َثهغ ػًشهى  16أو  17سُح نرشخُص
ػًم يٍ أجم أػًال غُش يُرظًح درً وإٌ كاَد ذرطهة اسرؼًال آالخ ذُذاس تانكهشتاء ذُسرخذو ػادج فٍ انؼًم
تذذَمح يُزل واألػًال انًُزنُح .ونهزا ،ذسرُذ ضشوسج ذشخُص انؼًم تانُسثح نألػًال فٍ يشج أو دذَمح يُزل
ػهً سٍ انماصش ،ويا إرا كاٌ سُرى اسرخذاو آالخ ذُذاس تانكهشتاء ،ويا إرا كاٌ انؼًم غُش يُرظى (غُش يرىاصم،
ػاتش ،تذوٌ تؼذ َظش أو ذخطُط أو َظاو).
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