
  

 . للعائالت الكوروناكتيب قواعد مكافحة 

 

 

 ببعض المھام لبدء العام الدراسي بسالم. ماألعزاء ، سنكلفك ولیاء أیھا اال

یرھا من غالمدرسیة أو دوات حالة نسیان اال فيحتي إال في حاالت خاصة.  ال يسمح ألولياء األمور بدخول المدرسة .1

 .الذھاب إلى المدرسة عدممن اآلباء   یرجيراض الشخصیة ، غاأل

 بالدخول إلى مباني المدرسة ویجب أن: (الولي الوالدین فقط )أو من ینوبالضرورة ، یُسمح ألحد عند  .2

 ،هطهر يديي● 

 قناع ،ال يرتدي● 

 .التصريح الذاتي يمأل● 

 .في المدرسةبالعاملین ل بالمدرس أو اتصاال یرجي، خاص و طاریئ ألمر
األطفال ،  . بالنسبة لریاضمسافة بين األشخاص ال تقل عن متر واحدالعلى یجب الحفاظ  ل و المخرجعند المدخ .3

 خذه.أل لمرافقة الطفل أو الضروريللوقت  فقط حات المدرسةبالالدخول  یُسمح

االلتزام  إحترام و ولياءاأل لي يجب ع : فترات زمنية مقسمةللمجمع المدرسي منظم حسب  دخول وخروج التالمیذ .4

 الصارم باألوقات المحددة للدخول والخروج.

 مسبق. بموعدكل یوم االدارة الدخول إلي یسمح  .5
 يجب احترامها بدقة.إعالم العائالت بھا والتي  سوف یتم ,مسالك للدخول و الخروج في كل مجمع مدرسي یوجد .6

 .بعنایةة في ھذا اإلعالن الوارد تباع اإلرشاداتإ، من الضروري  من المدرسة سحبهم وأ التالميذ لمرافقة  .7

عن طریق لمسھ فقط  رتداء القناعإو،  في الكوع والعطس والسعال،  جیًدام هأيديغسل  عمليا یم األطفال من المھم تعل .8

 من األربطة.

لذلك من الضروري  -درجة  37.5 أو أعلي من الذین یعانون من الحمى )تساويعدم إرسال أطفالهم یجب على اآلباء  .9

 وجودأو عدم وآالم العضالت ، أوالصداع أواإلسھال أوالقيء أأو البرد  السعال  وأقیاس درجة الحرارة كل صباح( 

و الذاتي عزل اشخاص الخاضعین للأو األ COVIDیوًما مع مرضى  14تواصلوا في آخر  إذاطعم أو رائحة ، أو 

عن غیاب درسة الم إعالم  كذلكالغ طبیب األطفال وى الوالدین إبیجب عل. في ھذه الحالة  إلى المدرسة ,الصحي

 صحیة. الطفل السباب 

ان الذي األعراض المذكورة أعاله ، فسیتم تطبیق بروتوكول األم لیھ عظھرت و بتوعك في المدرسةشعر الطفل إذا  .10

إلى المدرسة الصطحاب طفلھا في أقرب وقت التي یجب الحضور و  الفور علي  األسرة عالم القانون: سیتم إیقتضیھ 

خالل ساعات ن ینوبھ حد االولیاء أو ممع أ ھاتفیا التواصل تمكین المدرسة الضروري ممكن. لھذا السبب ، من 

 .الدراسة
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الي  عودةلعند اشھادة طبیة إحضار على األقل ، یجب  أيام 3لمدة في ریاض األطفال ، إذا كان الطفل قد تغیب  .11

 الروضة.

 .فقط إحضار ما تطلبھ المدرسة . یرجىعاب أو أشياء شخصية أخرى من المنزللإحضار أال يسمح  ال .12

 المجموعات. وبین التالمیذ من مختلف األقسام  تصاللتجنب اإل  هادرسة وما بعدة ما قبل المخدمتقديم لن يتم  .13

ذا إ -ل في الھواء الطلق ستقباإالجدد ، سیتم تنظیم نشاط  التالمیذالعام الدراسي ، وال سیما  لتسھیل دمج األطفال في بدایة .14

 قلمعلي التأ لتشجیع الطفلالبقاء لبضع دقائق  لي لى ، یمكن للوھذه المرحلة األووال الجویة بذلك. في سمحت األح

ددة فترات زمنية مح سيتم إعداد)ارتداء القناع والحفاظ على مسافة متر واحد على األقل من المعلم والتالمیذ اآلخرین(. 

 .امها بصرامةرحتإلي من الوبحيث يطلب  دمج االطفال الجددل

و الھاتف المحمول( أعن بُعد )استخدام الكمبیوتر التي تلك ، حتى  جتماعات المدرسةاجميع لحضور المن المهم جًدا  .15

 بعنایة.شعارات واإلمات یلالتعوقراءة جمیع 

 .IMMUNIبتنزیل تطبیق  نصح صول على حمایة أكبر للجمیع ، یللح .16

 ھتمامكم ، أتمنى لكم سنة دراسیة سعیدة!إأشكركم على 

 

 المدرسةمدیر 

 

 

 

 
 


