كتيب قواعد مكافحة الكورونا للعائالت.
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أيها االولياء األعزاء  ،سنكلفكم ببعض المهام لبدء العام الدراسي بسالم.
 .1ال يسمح ألولياء األمور بدخول المدرسة إال في حاالت خاصة .حتي في حالة نسيان االدوات المدرسية أو غيرها من
األغراض الشخصية  ،يرجي من اآلباء عدم الذهاب إلى المدرسة.
 .2عند الضرورة  ،يُسمح ألحد الوالدين فقط (أو من ينوب الولي) بالدخول إلى مباني المدرسة ويجب أن:
● يطهر يديه،
● يرتدي القناع ،
● يمأل التصريح الذاتي.

ألمر طاريئ و خاص ،يرجي االتصال بالمدرس أو بالعاملين في المدرسة.
 .3عند المدخل و المخرج يجب الحفاظ على المسافة بين األشخاص ال تقل عن متر واحد .بالنسبة لرياض األطفال ،
يُسمح الدخول لباحات المدرسة فقط للوقت الضروري لمرافقة الطفل أو ألخذه.
 .4دخول وخروج التالميذ للمجمع المدرسي منظم حسب فترات زمنية مقسمة  :يجب علي األولياء إحترام و االلتزام
الصارم باألوقات المحددة للدخول والخروج.
 .5يسمح الدخول إلي االدارة كل يوم بموعد مسبق.
 .6في كل مجمع مدرسي يوجد مسالك للدخول و الخروج ,سوف يتم إعالم العائالت بها والتي يجب احترامها بدقة.
 .7لمرافقة التالميذ أو سحبهم من المدرسة  ،من الضروري إتباع اإلرشادات الواردة في هذا اإلعالن بعناية.
 .8من المهم تعليم األطفال عمليا غسل أيديهم جيدًا  ،والعطس والسعال في الكوع  ،وإرتداء القناع عن طريق لمسه فقط
من األربطة.
 .9يجب على اآلباء عدم إرسال أطفالهم الذين يعانون من الحمى (تساوي أو أعلي من  37.5درجة  -لذلك من الضروري
قياس درجة الحرارة كل صباح) أو السعال أو البرد أوالقيء أواإلسهال أوالصداع أوآالم العضالت  ،أو عدم وجود
طعم أو رائحة  ،أو إذا تواصلوا في آخر  14يو ًما مع مرضى  COVIDأو األشخاص الخاضعين للعزل الذاتي او
الصحي ,إلى المدرسة  .في هذه الحالة يجب على الوالدين إبالغ طبيب األطفال وكذلك إعالم المدرسة عن غياب
الطفل السباب صحية.
 .10إذا شعر الطفل بتوعك في المدرسة وظهرت عليه األعراض المذكورة أعاله  ،فسيتم تطبيق بروتوكول األمان الذي
يقتضيه القانون :سيتم إعالم األسرة علي الفور و التي يجب الحضور إلى المدرسة الصطحاب طفلها في أقرب وقت
ممكن .لهذا السبب  ،من الضروري تمكين المدرسة التواصل هاتفيا مع أحد االولياء أو من ينوبه خالل ساعات
الدراسة.

 .11في رياض األطفال  ،إذا كان الطفل قد تغيب لمدة  3أيام على األقل  ،يجب إحضار شهادة طبية عند العودة الي
الروضة.
 .12ال يسمح إحضار أاللعاب أو أشياء شخصية أخرى من المنزل .يرجى فقط إحضار ما تطلبه المدرسة.
 .13لن يتم تقديم خدمة ما قبل المدرسة وما بعدها لتجنب اإلتصال بين التالميذ من مختلف األقسام و المجموعات.
 .14لتسهيل دمج األطفال في بداية العام الدراسي  ،وال سيما التالميذ الجدد  ،سيتم تنظيم نشاط إستقبال في الهواء الطلق  -إذا
سمحت األحوال الجوية بذلك .في هذه المرحلة األولى  ،يمكن للولي البقاء لبضع دقائق لتشجيع الطفل علي التأقلم
(ارتداء القناع والحفاظ على مسافة متر واحد على األقل من المعلم والتالميذ اآلخرين) .سيتم إعداد فترات زمنية محددة
لدمج االطفال الجدد بحيث يطلب من الولي إحترامها بصرامة.
 .15من المهم جدًا الحضور لجميع اجتماعات المدرسة  ،حتى تلك التي عن بُعد (استخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول)
وقراءة جميع التعليمات واإلشعارات بعناية.
 .16للحصول على حماية أكبر للجميع  ،ينصح بتنزيل تطبيق .IMMUNI
أشكركم على إهتمامكم  ،أتمنى لكم سنة دراسية سعيدة!

مدير المدرسة

