
# كورونا فيروس                                                                              

                       معلومات من أجل عودة آمنة إلى المدرسة    

            المؤسسة  التعليمية  " مارجريتاهاك"    

الطفولة                                مدارس  

                " فرانك أ." "أبورتي ف." "أتالنتيد " 

 لنبدأ في أمان                              

وجوب الحضور كأولوية يرى 2021/2022 الدراسي العام إنطالق  

 الكوفيد يظل مكافحة لقواعد االمتثال لكن ، مدرسيةال نشطةباأل للقيام

            ضروريًا.                      

....                                                                      التذكر على لمساعدتك  قائمة   

 درجة كانت إذا. يرام ما على ليس أنه على أي عالمة تبين عن بحثًا صباح كل طفلك فحص. ا

                                  ى المدرسة    إل الذهاب يمكنه فال ، درجة 37.5 من أعلى الحرارة

  ،اإلسهال ،السعال مثل ، للمرض أخرى عالمات أي أو الحلق في التهاب وجود عدم من أكد. ت 

      المدرسة إلى ذهبي أن هيمكن ال جيدة صحةفي  يكن لم إذا. العضالت آالم أو القيء  ،الصداع

 من يتمكن لن، ففيها مشكوك حالة و، أ 19-مع حالة إيجابية  للكوفيد  احتكاكهناك    كان ذا. إ

                                   . المختصةأ ت س و األطفال طبيب تعليمات بدقة تبعإلى المدرسة، ا الذهاب

تواجده  أثناء  يرام ما على ليس طفلك كان إذا بهم االتصال يجب الذين باألشخاص المدرسة أخبر.  

 معلومات أي أماكن   العمل و  المحمولة، أو  اإلسم  و النسب ، الهواتف  المنزلية:  المدرسة  يف

                                                                                           . االتصال لتسريع مفيدة إضافية

 الهواتف أو/  الهواتف  و أرقام في تغييرات بأي الفور على تخبرالمدرسة أن . تذكر

                                                   المحمولة.                                                

 والعطس األكل وبعد قبل خاصة ، اليدين غسلل الصحيحة تقنياتال ةمارسم حاول،البيت ي.  ف

                                                          ذلك النه ضروري.     لطفلك واشرح والسعال

             . والخروج لدخولحددة لمال طرقالوانتبه للعالمات  ، المدرسة مبنى إلى الدخول قبل. 
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 من مفوض بالغ شخص و، )ألحد من الوالدين فقط، التلميذ لمرافقة المدرسة إلى بالدخول يسمح .

 العدوى من لوقايةل العامة لقواعدا (،مع احترام األبوية المسؤولية من يمارس قبل من أو الوالدين قبل

                     داخل المؤسسة.                       الوقت طوال الكمامة استخدام ذلك في بما ،

المتفاوت بين قسم  و آخر لتجنب التجمعات،   لوالدخ إلى وانتبه االجتماعي التباعد دائًما حترم. ا     

 يمنع منعا كليا الدخول إلى األقسام.                                                                    

، داخل كيس بالستيكي.       الخزانة يطفلة فوالأ طفللل الشخصية الظهر وحقيبة مالبس ضع .   

الوصول.                                   سجل في توقيعه يضع أن مرافق شخص كل على يجب .  

ة :                               المدرس في اتخاذها الواجب االحتياطات حول طفلك إلى تحدث    . 

باستمرار.                                                                     نيديال ميعقتو غسل -   

.                          المنزل من الشخصية واألغراض والدمى األلعاب إحضار هيمكن ال -  

 

 . تخطيط وتنظيم النقل المدرسي لطفلك من وإلى المدرسة:                                          

 لمس وعدم دائًما كمامةال الرتداء فجهزه ،( الحافلة) مدرسيال النقل وسائل يستخدم طفلك  كان إذا -

 من تأكد .فمه في يديه وضع يستطيع ال أنه له اشرح ، صغيًرا كان إذا دون تعقيمهما. بيديه وجهه

 قبل من القواعد هذه إبالغ يجب)حافلة ال متن على اتباعها يجب التي القواعد احترام أهمية يتفهم أنه

 منظمي النقل العام(.                                                                                      

 دائًما عليه يجب أنه له اشرح ، هؤالء أحد والدي  برفقة ، آخرين  رفقاء مع بالسيارة  ذهب ذاإ -

تنظيف اليدين.                                                       ، التباعد ، : الكمامةالقواعد اتباع  

 موظفي حماية يجب. للوجه شفافًاقناعا  سيرتدون المدرسة وطاقم المعلمين أن لطفلك شرح. ا

.                                                                    عامل أي مثل العدوى من المدرسة  

 األكل وسوء ، الحزن أو المفرط والقلق ، التهيج أو المفرط البكاء مثل السلوك في التغييرات راقب. 

 أن من احذر لكن. والقلق لتوترا على عالمات تكون قد والتي ، التركيز وصعوبة ، النوم عادات أو

إلى أبعد حد.                               همومال أو والقلق التوتر ينقل الذي الشخصانت   تكون  

.  شارك في اجتماعات المدرسة ، حتى لو كانت عن بعد. أن تكون على علم وتواصل يمكن أن 

 يقلل من مشاعر القلق لديك ويقدم لك طريقة للتعبير عن أي من مخاوفك وتبريرها.                 

 

 

 ألنشطةا تحقيق في خاصا اهتماماأسر التالميذ ذوي اإلحتباجات الخاصة،المعلمون سيضمنون 

بتعاطف مع اتباع بروتوكوالت السالمة.                                                        الشاملة  



 لحظاتل تجربة و ستكون، أخرى للعب و النمو معا  األطفال مرة سيعود ، سبتمبر من ابتداءا .....

 المؤسسات على واجب كذلك وهو حقهم نه. إومتوازن صحي موم لنله بالنسبة مهمة اجتماعية

                                                                                  .               اإللتزام به


