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؟ متى نعود إلى المدرسة

" :دوناتوسان "استئناف األنشطة التعلیمیة للمعھد الشامل 

.سبتمبر 28االثنین 



كیف ستكون األیام األولى من المدرسة؟

.في األیام الدراسیة األولى سیكون المعلمون في حضور مشترك - 
. بھ سینظم كل مجمع جدول أوقات و سیتم إبالغ العائالت - 
.ما لم ینص على خالف ذلك, 12سیفتح المطعم المدرسي یوم  - 
سیتم تحدید أوقات الدخول والخروج حسب االقسام وفقًا للتقویم الذي  - 

.یقدمھ المعلمون



ما ھي اتفاقیة المسؤولیة المشتركة؟

توقع المدرسة واألسرة على وثیقة تسمى میثاق المسؤولیة -
المدرسة (یتعھد كل طرف من األطراف المعنیة . المشتركة

بالتزامات یجب ) ، واألسرة ، وطالب المدرسة اإلعدادیة
 .احترامھا لنجاح العام الدراسي

من خالل القراءة بعنایة والتوقیع ، نتحمل مسؤولیة ما -
 .وقعناه

نوضح أدناه االلتزامات التي نتعھد بھا جمیعًا من أجل -
 .الرفاھیة الجماعیة ومن أجل منظمة أفضل



:كیف أستعد من المنزل

 .العنایة بنظافة الجسم وخاصة الیدین - 

 .المیدعة یجب أن تكون نظیفة - 

الكبار المرجعیین بدخول المدرسة من أجل / ال یُسمح ألولیاء األمور  .و وجبات خفیفة وماء كل یوم  و بھا منادیل ورقیة  یجب على حقیبة الظھر أن تكون منظمة - 
 .تسلیم المواد أو الوجبات الخفیفة الحقًا

 .یجب أن یكون ھناك حاویة لألطعمة الرطبة المتبقیة من الوجبات الخفیفة في حقیبة الظھر  -

 .الزجاجة شخصیة ویجب كتابة االسم واللقب علیھا  - 

سیتم توفیر القناع  .لتخزین القناع عندما ال یكون قید االستخدام) یتم تعقیمھ كل یوم(أو كیًسا  وعاًءاأحضر أیًضا  .ضع القناع الجراحي عند عدم الجلوس على المقعد - 
 .لتنظیم أفضل ، نوصي بوجود قناع جراحي احتیاطي في كیس معقم في حقیبة الظھر .التخلص منھ في النفایات غیر المصنفة في المنزل  من المدرسة و یجب

 معاحترامالدخول والخروج في صف واحد  .یتم بالحفاظ على مسافة بین األشخاص ال تقل عن متر واحد وعدم خلق حشود بالخارج  دخول المدرسة و مغادرتھا - 
 .المسافات



:ال تزال في المنزل

علینا البقاء في المنزل ، وإعالم   درجة ، یجب 37.5الحمى كل یوم ، إذا تجاوزت  یجب قیس●
 .المدرسة وطبیب األطفال أو الطبیب المختص الذي سیقیم الحالة

سعال ، آالم في العضالت ، صداع ، برد ، (إذا لم تكن ھناك حمى ، ولكن ظھرت أعراض أخرى ●
 .، ال یمكن للمرء الذھاب إلى المدرسة حتى ال یصیب اآلخرین) إسھال ، قيء

أیام ، یجب علیك إحضار الشھادة الطبیة للعودة إلى المدرسة ، وبدون ذلك لن یكون  5إذا تغیبت لمدة ●
 .من الممكن العودة إلى المدرسة



:الدخول والخروج من المدرسة

نصل إلى المدرسة ونغادرھا مع رفیق واحد فقط یرتدي قناًعا وسیتعین علیھ البقاء ●
 عند المدخل واحترام مسافة األمان مع الرفاق اآلخرین ؛!) قصیر جًدا(للوقت الالزم 

ال یُسمح لمقدمي الرعایة بدخول مباني المدرسة باستثناء الحاالت المبررة وبعد ●
 التوقیع على شھادة ذاتیة تتعلق بحالتھم الصحیة ؛

یتم احترام وقت الدخول بشكل صارم حتى ال یتداخل مع األقسام األخرى ، مما یخلق ●
 .الفوضى والتجمع

 .یمنع الوقوف في الفناء أو خارج مرافق المدرسة بعد الدخول والخروج●



كیف نتصرف في المدرسة

 .حافظ على مسافة متر واحد على األقل من اآلخرین ، إذا لم یكن ذلك ممكنًا ، فیجب علینا دائًما ارتداء قناع●

علینا ارتداء القناع عندما نذھب إلى الحمام ، وعندما نقف في الطابور للخروج أو دخول المدرسة ، وعندما ننتقل إلى الھدوء ، ●
 نأخذ كتابًا ، نغلق الباب ، أو نذھب إلى المعلم

 .ثانیة على األقل ، مع مراعاة التعلیمات المعطاة لنا 60یجب غسل الیدین جیًدا بالصابون لمدة ●

سیساعدنا المتعاونون على عدم خلق حشود وعلینا بالتالي . یمكننا الذھاب إلى الحمام بمفردنا وطالما كان ذلك ضروریًا فقط●
 .االستماع إلیھم

 .احترم أوقات الدخول والخروج المقدمة ، ال یُسمح بالتأخیرات ألنھا قد تتداخل وتسبب إزعاًجا لآلخرین●

ال یمكن مشاركة المواد مع الرفقاء والمرافقین ، یجب على الجمیع استخدام المواد الخاصة بھم بشكل مناسب مع كتابات إلى ●
 .االسم واللقب علیھا 



المواد التعلیمیة وصفي
سیكون لكل مجمع حلولھ الخاصة وفقًا للقانون

 .یجب أن تحتوي الكتب والدفاتر على ملصقات تحمل االسم واللقب●

یجب أن تبقى الكتب والدفاتر في حقیبة الظھر في المدرسة ، وسنحرص على وضع حقیبة ظھر صغیرة فقط ●
وفقًا للجدول ) وجبة خفیفة ، ماء ، أوعیة(تحتوي على ما ھو مطلوب في ذلك الیوم أو ما یحتاج إلى تغییر كل یوم 

في عطلة نھایة األسبوع یتم . كل فصل ینظم وفقًا لخطة تم تحدیدھا كفریق  .الزمني الداخلي الذي یقدمھ المعلمون
 .إحضار دفاتر مالحظات ودفاتر واجبات منزلیة

● ً  .یمكن للمعلم توزیع المواد التي لدیك في الفصل ، مع الحرص على تطھیر یدیك تكراریا

على األرض توجد دوائر الصقة . یجب االحتفاظ بالطاوالت بدقة في المكان الذي توجد فیھ في الفصول الدراسیة●
 .لكل طاولة ، والتي تتوافق مع موضعھ



المطعم المدرسي و الوجبات الخفیفة

ال . سیتم إجراء االستراحة في الفصل الدراسي الخاص بكم حیث یمكن للتالمیذ تناول وجبة خفیفة خاصة بھم●
أثناء فترات الراحة ، یمكن للتالمیذ الذھاب إلى الحمام بطریقة منظمة واتباع . یسمح بتبادل الطعام أو الشراب

 .تعلیمات المساعدین في المدرسة

یجب فصل بقایا الطعام الممضوغ في المنزل ، نوصي بوضع كیس قابل إلعادة الغلق في حقیبة الظھر الخاصة ●
 .بك

 .اغسل یدیك جیًدا في كل مرة تذھب فیھا إلى المرحاض●

یتوفر موزع معقم في كل فصل دراسي وفي المناطق العامة ، على الرغم من أنھ یوصى بأن یكون لكل طفل ●
 .معقم خاصة بھ في حقیبة الظھر



.المساحات الخارجیة ساعات الدراسة

 الوقاتینظم المعلمون والمعلمون ، حیثما ومتى أمكن ذلك ، أنفسھم للقیام بالتدریس أیًضا في الھواء الطلق وفقًا ●
 .یسمح لجمیع االقسام باستخدامھا ، مع احترام المسافة وحظر التجمع

في الھواء الطلق ، مع اآلخرین ، سأضطر إلى ارتداء قناع إذا لم یكن من الممكن الحفاظ على مسافة ثابتة تبلغ ●
 .متًرا واحًدا

 .سوف أتعھد باحترام جمیع القواعد التي ستسمح لي بالمتعة من أجل سالمتي وسالمة اآلخرین●



:إذا كنت تشعر بالسوء في المدرسة

 .الذي یتصل بدوره بالوالدین Covid-19 -الخاص ب  و یتصل بالمسؤول  یتأكد المعلم من قیاس درجة الحرارة●

 .كالنا سنرتدي األقنعة. من المتوقع أن یرافق مدیر المدرسة التلمیذ أو التلمیذ إلى غرفة خاصة بانتظار الوالدین●

العام الذي سیقیم الحالة ویبلغ  عند العودة إلى المنزل ، یجب على الوالدین االتصال بطبیب األطفال أو الطبیب●
 .المدرسة

 .إجراء المسحة ، فیجب دائًما إعالم المدرسة حتى تتمكن من تأمین نفسھا في الوقت المناسب  إذا تم●

إیجابیًا ، فستقوم األسرة بإعالم المدرسة وسیكون إلزامیًا البقاء في المنزل في  Covid-19إذا تم اكتشاف فیروس ●
.ASLالحجر الصحي وفقًا لتعلیمات طبیبك و 



:ال یمكنك الذھاب إلى المدرسة إذا

 .درجة 37.5درجة الحرارة فوق ●

البرد ، السعال ، اإلسھال ، الصداع ، القيء : ھناك أعراض أخرى مثل التھاب الحلق أو عالمات أخرى للمرض●
 .إذا لم تكن بصحة جیدة ، فال یمكنك الذھاب إلى المدرسة. أو آالم العضالت

یجب على كل . یوًما قبل دخول المدرسة 14حتى خالل ، Covid-19إذا كان ھناك تواصل بحالة ●
احترام الحجر الصحي وإبالغ المدرسة والطبیب المعالج وااللتزام الصارم Covid-19مع حالة   تواصل  شخص

 .بالتعلیمات المقدمة

 .إذا كنت قادًما من مناطق تعتبر معرضة للخطر وفقًا لمنظمة الصحة العالمیة●



إذا كنت في الحجر الصحي ،كیف تستمر الدراسة ؟

في المدرسة أو في (أو ألن شخًصا قریبًا مني  Covid-19إذا كنت في المنزل في الحجر الصحي ألنني واجھت ●
 DDIقد أثبتت نتائج إیجابیة وحالة الصحة البدنیة تسمح بذلك ، تقدم المدرسة استمرار األنشطة من خالل ) المنزل

 ).التعلیم الرقمي المتكامل)

سوف تتعھد األسرة باالمتثال للقواعد المنصوص علیھا في ھذه الحالة من خالل اتفاقیة المسؤولیة المشتركة ●
 .المقدمة من المدرسة DDIوخطة 

 .القواعد تھم الجمیع من أجل منظمة أفضل●



 الضعف في حالة
 .ال یوجد التزام بارتداء الكمامة●

، وإذا كان   األوصیاء، استشارة الطبیب النفسي العصبي واألطباء الذین ھم على إطالع بالحالة/ یجب على اآلباء ●
من الضروري طلب تدابیر شخصیة خاصة ، یجب إبالغ المدرسة كتابیًا عن طریق ملء النموذج على موقع الویب 

 .للتالمیذ الضعفاء 179للمدرسة الدوریة رقم 

، فإن األطباء المعالجین اإلدالء  إسعفھاإذا كان علم األمراض ینطوي على تعقیدات معینة ، في حالة وجوب ●
 .على حد السواء، حتى یعرف الجمیع كیفیة التدخل 118بإشارات التي یجب إبالغھا إلى المدرسة و 

إذا كانت ھناك مشاكل تتعلق بخفض الدفاعات المناعیة أو مشاكل صحیة ال تسمح لك بالبقاء في المدرسة في ●
وجودھا وتزید من خطر العدوى ، یقوم األطباء المعالجون بإصدار شھادة خاصة ، اذھب إلى المدرسة لطلب 

 .ترتیب دورات تعلیمیة رقمیة متكاملة والتعلیم المنزلي



:المعلومات والوثائق
 .ندعو العائالت لقراءة الوثائق المقدمة بدقة وزیارة موقع المدرسة●

 .ألي مشكلة سیكون طاقم التدریس و اإلدارة على استعداد لتقدیم الدعم●

 .على األحكام و القواعد  إطالعكسیحرص فریق التدریس على ●

 .یجب استیعاب القواعد الجدیدة من خالل التعاون المستمر بین المدرسة واألسرة●

.دعونا نتأكد في المنزل من أن الفتیات والفتیان یعرفون القواعد الجدیدة ، وتقدیم مثال جید ھو أفضل تعلیم●

 !عام دراسي سعید
 


