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أدناه فقط تقدیم مثال واحد لما یمكن تضمینھ في نموذج الموافقة للریاضیین الشباب والبالغین المشاركین    المسبقة الوارد: یُقصد بمثال نموذج الموافقة  ھامة  مالحظة
) إقراًرا بالمخاطر المرتبطة بالمشاركة في األنشطة الریاضیة  1. یتضمن ذلك (التالمسعالیة    واأللعاب الریاضیةالمعتدل    التالمسذات    األلعاب الریاضیةفي  

، بما في ذلك الحاجة إلى فحص األعراض قبل المشاركة في أي أنشطة جماعیة.  COVID-19فیروس  من  الفریق    سالمةببروتوكوالت    ا) إقرارً 2و(  التفشيأثناء  
افقة  موذات  الفرق والبطوالت الریاضیة للشباب والكبار استشارة مستشارھم القانوني قبل تنفیذ أي عملیة    یقومون بتشغیل وإدارةیجب على األشخاص الذین  

 ة.بقمس
 

 وصي،المر/األولي   -  قاصًرا الالعبإذا كان  - أو   الالعبعزیزي 
 

إذا سمحت بذلك    - بما في ذلك المسابقات    - الترفیھیة للبالغین    األلعاب الریاضیة، قد یتم استئناف  2021فبرایر    26أعلنت والیة كالیفورنیا مؤخًرا أنھ اعتباًرا من  
 متوافقة مع متطلبات مقاطعة لوس أنجلوس والوالیة.  ھذه األلعاب الریاضیةوإذا كانت  ،السلطات الصحیة المحلیة

 
  ، واتباع أوامر وبروتوكوالت الصحة العامة المعمول بھا في الوالیة الرصد، بما في ذلك التتبع/COVID-19تدابیر معقولة لمنع انتشار عدوى  [Team]یتخذ 

إمكانیة   إلغاء  یمكن  یكون  االستبعادوالمقاطعة. ومع ذلك، ال  أن  في    الالعبون. یجب  المشاركة  قبل  بھا  بالمخاطر واالعتراف  األلعاب  وعائالتھم على درایة 
 . الریاضیة

 
  الوصي /أو ولي األمر  الالعبیجب على  ھذه وتوقیعھا، فإنك تقر وتقبل وتوافق على كل ما یلي (  المسبقةمن خالل التوقیع باألحرف األولى على اتفاقیة الموافقة  

 : على ما یلي التوقیع)األحرف األولى و كتابة –قاصًرا  الالعبإذا كان  - 
 

 بحت.  بشكل طوعي األلعاب الریاضیةالمشاركة في  ●

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    األحرف األولى لولي األمر:

 

 والمسابقات الریاضیة حسب توجیھات طاقم التدریب.  تدریباتالشاب المشاركة في االجتماعات وال لالعبیحق  ●

 _________________األحرف األولى للریاضي:___________    األحرف األولى لولي األمر:                
 

 وال ولي األمر/الوصي االجتماعات و/أو التدریب و/أو المسابقات إذا انطبق أي مما یلي: الالعبال یجوز حضور  ●

درجة حرارة ى (حمَّ الألول مرة خالل األیام العشرة الماضیة:    COVID-19أحد أعراض    وحدتھ المعیشیة أو أي فرد من أفراد    الالعبیظھر على   .أ
التنفس، الشعور بالتعب، آالم  في  ضیق في التنفس أو صعوبة  ،  سعال  ،قشعریرة،  درجة مئویة)  38درجة فھرنھایت أو    100.4  أو تساوي   من  علىأ

یجب  .  جدید لحاستي التذوق أو الشمأو فقدان    ،األنففي  إسھال، واحتقان أو سیالن  في العضالت أو الجسم، صداع، التھاب الحلق، غثیان أو قيء،  
 تدریباتمن درجة حرارة الالعب في المنزل قبل حضور االجتماعات و/أو الالتحقق    –قاصًرا    الالعبإذا كان    -وصي  / ولي األمرأو    الالعبعلى  

 درجة مئویة.  38درجة فھرنھایت أو  100.4  أو تساوي على منإذا كانت درجة حرارتھ أ الالعبو/أو المسابقات؛ ولن یحضر 

أو في انتظار   COVID-19ـ  اإلصابة ب أو یشتبھ في تشخیصھ ب   COVID-19بـ    وحدتھ المعیشیة أو أي فرد من أفراد    الالعبتم تشخیص إصابة   .ب 
 . COVIDاختبار نتیجة 

بـ اإلصابة  ب أو یشتبھ في تشخیصھ    COVID-19بـ    اإلصابةب   تم تشخیصھ  وقتًا مع شخص آخر  وحدتھ المعیشیةأو أي فرد من أفراد    الالعبقضى   .ج
COVID-19. 

 لعزل أو الحجر الصحي. وامر احالیًا أل  وحدتھ المعیشیةیخضع الالعب أو أي فرد من أفراد   .د

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر 
 

 الالعب ، یوافق  COVID-19ثبتت إصابتھ بـ    لشخصإیجابیة أو تم تحدیده على أنھ تعرض    الالعبالخاصة ب   COVID-19  اختبارإذا كانت نتائج   ●
االتصال    [Team Officials]  على الفور ویقر بأنھ یجب على  [Team Officials]على إبالغ    - قاصًرا    الالعبإذا كان    - الوصي  /ولي األمرأو  
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جھات  و  الالعب) لتقدیم معلومات بخصوص االختبار اإلیجابي المؤكد، بما في ذلك اسم  LACDPHمقاطعة لوس أنجلوس (ب بإدارة الصحة العامة  
أو أي ھیئة إداریة أخرى وفقًا    إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوسبتقدیم ھذه المعلومات إلى    [Team Officials]االتصال. أوافق على قیام  

و/أو    [Team Officials]من قبل    ةعتبر ضروری ت تتبع جھة اتصال  عملیة لمع أي    - بمحض اختیاري    –لما یقتضیھ القانون. أوافق على التعاون  
 . إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر            
 

و/أو المسابقات. نحن نفھم أن ھذا   تدریباتاالجتماعات و/أو الأو حضوره  أثناء مشاركتھ في    COVID-19قد یتعرض لـ    الالعبنحن ندرك أن   ●
 . وحدتھ المعیشیةوأفراد  الالعبالتعرض ینطوي على خطر اإلصابة أو المرض الخطیر أو الوفاة لكل من 

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر 
 

  [Team]أو أي ھیئة إداریة أخرى لھا سلطة على    إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوسالصحة بالوالیة أو    إدارةأو الحاكم أو    [Team]نقر بأن   ●
ألي تفویضات صادرة عن أي كیان لھ سلطة على   االمتثال  [Team]  ھ یجب علىمسابقة أو الموسم في أي وقت. نقر أیًضا بأن أي  قد یقرر إلغاء  

 والموافقة على االمتثال ألي توجیھات من ھذا القبیل حتى لو صدرت بعد التوقیع على ھذه االتفاقیة.   الریاضیةلعاب األ

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر 
 

نقل ستبدو مختلفة عن السنوات  ت المشاھدة و/أو الأو  / األلعاب وأو  /و  تدریباتأن ال  - قاصًرا    الالعب إذا كان    - الوصي  /ولي األمرو  الالعبیدرك   ●
نوافق على االمتثال للتوجیھات المقدمة من طاقم    .الوجھ  لكماماتالسابقة، بما في ذلك الحاجة إلى التباعد الجسدي واالستخدام الصحیح والمتسق  

 المسابقات و/أو الموسم الریاضي بأكملھ. أو /في التدریب و  الالعبعدم القیام بذلك قد یؤدي إلى رفض مشاركة  التدریب ونقر بأن

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر 
 

على تحمل جمیع مخاطر العدوى    -قاصًرا    الالعبإذا كان    - الوصي  /ولي األمرأو    الالعب . یوافق  األلعاب الریاضیةطواعیة في    الالعب  یشارك ●
 أو اإلصابة أو الوفاة، سواء كانت ھذه المخاطر معروفة أو غیر معروفة. 

 _________________ األحرف األولى للریاضي:___________    :األحرف األولى لولي األمر        
 

-COVID  تفشيأثناء    األلعاب الریاضیةنحن مخاطر المشاركة في    ندرك/اأن أدرك    محتویاتھا تماًما.    فھمنا/االتفاقیة بعنایة وفھمتھذه  نحن    ناقرأ/ أنا  لقد قرأت
النموذج یحتوي على إعفاء من المسؤولیة والتنازل عن جمیع المطالبات. أقوم   ندرك/اأن أدرك  .  19 تماًما    بتوقیع ھذه االتفاقیة طوًعا، مدرًكا  نقوم/نحن أن ھذا 

 أو موظفیھ أو وكالئھ أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الكیانات األخرى ذات الصلة.  [TEAM]للمخاطر وإعفائي والتنازل عن أي مطالبة ضد  
 

  :الالعبتوقیع 
 

   التاریخ:  بأحرف واضحة:  الالعباسم 
  

   قاصًرا:  الالعبتوقیع ولي األمر إذا كان 
 

   التاریخ:  واضحة: اسم ولي األمر بأحرف  

 


