
 البقاء في المدرسة بأمان

 

 من اجل مساعدة االطفال والشباب وعائالتهم على تبني السلوكیات االكثر صحة لبیئة اكثر امانًا في المدرسة, ُیطلب من

 اولیاء االمور قراءة اتفاقیة المسؤولیة المشتركة التالیة والتوقیع علیها والتي تحتوي على القواعد الرئیسیة التي یجب اتباعها.

 یمنع من الطالب الذهاب إلى المدرسة في الحاالت التالیة:

  في حالة ما إذا كانوا الطالب على اتصال مع حاالت كورونا في 14 یوما األخیرة او قد جائوا●

 من مناطق قد صنفتها المؤسسات الصحیة بالخطیرة

●C  37.5في حال ان درجة حرارة الطالب أعلى من  

 في حالة ظهور األعراض التالیة: حّمى, سعال, صداع, أعراض هضمیة (قيء - غثیان - إسهال) أوجاع عامة, صعوبة●

 وضیف التنفس, قشعریرة وفقدان حاسة الشم و التذوق

 على اولیاء االمور ان یتخذوا التدابیر التالیة في كل صباح :

 فحص وجود أعراض الكوفید-19 وقیاس درجة حرارة الطالب●

 في حالة االتصال المباشر مع حالة مأكدة بالفیروس, یجب على عائلة الطالب أن تتبع التعلیمات المخصصة بالحجر●

 الصحي

     في حال ان الطالب یعاني من حّمى أو إذا كان لدیه أعراض الفیروس خالل األنشطة المدرسیة :

 سیتم مراقبة الشاب وعزله في غرفة مناسبة وستتصل المدرسة بعائلته●

 على اولیاء االمور ان تقوم بتبلیغ المدرسة في حال قد تم تحدیث رقم الهاتف●

 یتوجب على ولي امر الطالب ارجاعه إلى المنزل واالتصال بطبیب العائلة●

 سیتمكن الطالب من العودة إلى المدرسة فقط حال تم تقدیم تقریر طبي كدلیل للشفاء●

      التباعد االجتماعي واستخدام الكمامة :

 االلتزام بمسافة االمان بین الطالب.●

 یجب على الطالب الذین تزید اعمارهم عن 6 سنوات (المدرسة االبتدائیة والمدرسة الثانویة) أن یستخدموا الكمامة ویفضل●

 أن تكون كمامة طبیة, وااللتزام بمسافة االمان بین الطالب (مترا) و بین الطالب و المعلمین (مترین)

 من الضروري أن یصلوا الطالب إلى المدرسة مرتدیین الكمامة كل صباح●

     غسل األیدي واستخدام معقم الیدین :

 المدرسة لدیها الصابون ومعقم الیدین فعلى الطالب أن یغسلوا یدیهم جیدا وفقا لالرشادات المدرسة●

     القرطاسیة :

 یجب على كل طالب احضار القرطاسیة الخاصة به. یمنع تبادل القرطاسیة بین الطالب●

     دخول المدرسة :

 یسمح الولیاء االمور بدخول المدرسة في حالة الطوارئ فقط. بشكل عام, علیهم استخدام الهاتف أو البرید اإللكتروني●

 لالتصال مع المدرسة راجین أن یتحققوا من الموقع االلكتروني للمدرسة.

 



(IMMUNI) "أخیرا, ننصح اولیاء االمور بتحمیل تطبیق "إّموني 


