
#                                 كورونا فيروس                                                 

                         معلومات من أجل عودة آمنة إلى المدرسة   

              ريتاهاك"    ج" مارالمؤسسة التعليمية 

                                        للعائالت اقتراحات

                        أطفالك مع  المدرسة إلى آمنة لعودة تستعد كيف

 -                                         -بتدائيةاال مدرسةال

 

                                 األمان       تعليمات

 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  . تأكد

المدرسة     إلى يذهب أن  يمكنه  ال جيدة في صحة يكن لم إذا. العضالت آالم أو  القيء  الصداع،  

  بعناية اتبع.  المدرسة  إلى  الذهاب  هيمكن   فال  19-ع حالة إيجابية  للكوفيدم    احتكاك     هناك    كان  ذا. إ

                                                         .الصحي الحجر بشأن الصحية  الرعاية تعليمات

المدرسة                     إلى  الذهاب      ستطيعي   نتيجة تحليلة  الكوفيد   ال      في  إنتظار    . إذا كان          

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

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

 أرقام  في  تغييرات  أي  عن  باإلبالغ  الفور  على  تقوم   أن  تذكر.  االتصال  لتسريع  مفيدة  إضافية

                                                                                                    .اتفواله

لغسل  التقنيات  ممارسة  البيت،حاول  في  .     والعطس   األكل  وبعد  قبل  خاصة  ،  اليدين  الصحيحة 

                                        ذلك النه ضروري.  لطفلك واشرح الكمامة وضع والسعال.  قبل

ا  من  يشرب  أال  له  قل.  واللقب  باالسم  عليها  التعرف  يمكن  قارورة  أو   ماء  زجاجة  طفلك  منح. 

                                                                                                    .الصنابير

 التي الضرورية األشياء تحديد  المثال سبيل على وبعدها،  المدرسة قبل يومًيا  روتيًنا طور  ضع و . 

                                                                                      للمدرسة  إحضارها  يجب 

العودة إلى  عند  بها القيام يجب  التي واألشياء(   ةإضافي  كمامة و لليدين  شخصيمعقم ك ) الصباح في

  يمكن  كان  إذا    لما  وفقًا  كمامة  في المكان المناسب  ال    وضع     ر،الفو   على    نيدي ال  غسل)  البيت

                                                                                                  (للغسل  ة       قابل  أو   امنه    التخلص
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:                                    المدرسة في اتخاذها الواجب االحتياطات حول طفلك  إلى حدثت  – 

باستمرار وتطهيرهما اليدين غسل_                                                                     

                                                     اآلخرين الطالب بين األمان مسافة على الحفاظ _

                                                                                  لكمامة          ا ارتداء_

 واألجهزة   ،  المياه  زجاجات  ذلك  في  بما  ،  اآلخرين  الطالب  مع  الشخصية  األشياء   مشاركة  تجنب_

                                                                         ... ،  والكتب ، اللوازم المدرسية ،

                                                 :المدرسة وإلى  من لطفلك نقلت الفترة  وتنظيم  خطيط.  ت 

قبل   بيديه  وجهه   لمس   وعدم  دائًما  كمامةال  الرتداء  جهزه  ،   المدرسة  حافلة  يستخدم   طفلك  كان  إذا  _

 تعقيمهما.                                                                                                   

تنظيمها   يتم  والتي  ،  الحافلة  متن  على  اتباعها  يجب  التي  القواعد    احترام  ألهمية  فهمه    من    تأكد  _

 من طرف منظمي النقل.                                                                                  

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

                                               تنظيف اليدين.           ، التباعد  ،  القواعد: الكمامة اتباع

     .  جيًدا  مثاالً  دائًما  كونلت و  ،كمامة ال  واستخدام  والتنظيف  الجسدي  التباعد مفهوم  عزز. حاول أن ت

تحوي (  ظهر  حقيبة  أو )  حقيبة   يجلب   أنه  من  تأكد  ،  البدنية  التربية  فصل  في   طفلك  يكون  . عندما

 باسم  بوضوح محددة( الظهر حقيبة)  الحقيبة تكون   أن يجب. النشاط أثناء حذاء رياضي الستخدامه 

ماء  تحتوي  و   طفلك البدني)  النشاط  أثناء  سيحتاجونه  ما  على  األحذية  إلى    مالبس  ،  باإلضافة 

                                                            منها،(       التخلص  يمكن  مناديل ،  احتياطية

 لطفلك   ضع.  الضرورة  عند  تغييرها  من   تمكن لل  المنزل  في  كماكاتال  من   حاول أن توفر مخزون .  

                                                     . حاوية في ةمغلق ، الظهر حقيبة في ةاحتياطي كمامة 

فقط.                                  األربطة   لمس  طريق  عن  اووضعه  كمامةال  خلع  على  طفلك  . درب  

(  اإلغالق  إلعادة  قابل  ملصق  ذاتبالستيكية    حقيبة  ،  المثال   سبيل  على)  بحاوية  طفلك  تزويد  حاول.  

 وضع  عليه   يجب  ال  أنه  يعلم  أنه  من  تأكد  ؛  الطعام  تناول   عند  كمامة ال  لتخزين    المدرسة  إلى  ليأخذها

                                                                   ا تتسخ. جعله أو  سطح أي على كمامةال

 

 

 

 



                                   للعائالت اقتراحات    

                أطفالك مع المدرسة إلى آمنة لعودة تستعد كيف

 المدرسة اإلبتدائية                                  

 

 كل   بعد  برميها  وذّكره  الظهر  حقيبة  داخل  الورقية  المناديل    من    بمجموعة    دائًما    طفلك    . زود  

 استخدام.                                                                                                  

.                                                      أوالً  تعقيمهما دون بيديه وجهه يلمس أال علمه.   

  والتي    في التركيز،  الصعوبةأو    الحزن  و   المفرط  القلق    أو   البكاء  مثل  هسلوك  في  التغيرات  . راقب

 التوتر   ينقل  الذي  الشخص  تكون أنت  أن  من  احذر  لكن.  والقلق التوتر  على  عالمات  تكون  أن  يمكن

                                                                                       حد.      أبعد  والقلق إلى

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

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

 

 

            حتياجات الخاصة  اإل ذوي التالميذ  لعائالت إضافية  اقتراحات

                                         بالعدوى المتعلقة الصحية لمشاكلا  

 

 ،  المثال  سبيل  على)  طفلك  حالة  كانت  إذا  المعالجين  واألطباء  النفسي  األعصاب  طبيب  . استشر

  يتعلق  فيما  خاصة  تعقيدات  تمثل  السلوكية...(  للمشاكل  ،  أدوية  أي  المشاكل مع  عن  ،  العدوى  لسهولة

 تيباتبالمدرسة للتر  اتصل  ،  األمر  لزم  إذا.  له  خاصة وضرورية  حلول  لعمل،هذا    19-بخطر كوفيد 

                                                                                             الخاصة به.        

 من  فاطلب  ،   المدرسة  في  اإلنقاذ  إلى  الحاجة  حالة  في  خاصة  تعقيدات  من  يعاني  طفلك  كان  إذا  .

  حتى  ،  118  و   المدرسة  من  لكل  إبالغها  يجب  التي  و   التعليمات  إعداد  )االطباء(     الرعاية  تابعيم

                                                الوخيمة.    العواقب وتجنب  ، التدخل كيفية الجميع يعرف

 في   بالبقاء  له  تسمح  ال   صحية  مشاكل  أو  المنخفضة  المناعة  في   مشاكل  من  يعاني   طفلك  كان  .  إذا

  متابعي       من    صادرة    محددة    شهادة    على     الحصول   فاطلب      للعدوى    خطر     لوجود     المدرسة

 التعليم   ودورات  المتكامل  الرقمي    التعليم    إعداد  لطلب     للمدرسة    وتقديمها  ،  (  األطباء  )   الرعاية

                              التنظيم.  الحاجة، دون إضاعة وقت آخر في    حالة  في   ليتم تفعيلها  ،   المنزلي



                        الشخصية  الحماية معدات  استخدام

                                                                   

"الطالب ملزمين   االستخدام  مع  تتوافق  ال   إعاقات  من  يعانون  الذين  .  ليسوا    المستمرللكمامة 

ال تسمح له باستخدامها. إذا كان غير   حالة  في  طفلك  كان  إذا  طبيبك  مع  بعناية   ". قيم  باستخدامها

                                                  امة من أجل سالمته.     ذلك فعلمه كيفية إستعمال الكم

 من  الناس  أناخبره  ف  ،  )الشفافة(الواضحة  قنعةاال  أو   كماماتال  استخدام  يستطيع  ال  طفلك  كان  إذا .  

 أي  مثل  العدوى  من    المدرسة    موظفي  حماية    يجب.  اتوالمعلم  المعلمين  :    سيستخدمونها    حوله

                                                                          .                                 عامل

 تزويده  المدرسة من  تطلب  أن   األفضل   فمن ، الشفاه يقرأ  و   الصمم من    يعاني  طفلك   كان   ذاإ. 

   ولكنها  شفافة أمامية بلوحة  كمامات   أيًضا  الكمامات . توجد    من   بدالً   للوجه شفافة أقنعةب  والفصل

                                                                   للجميع.          مريحة  بالضرورة ليست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      للعائالت  اقتراحات  

                 أطفالك مع المدرسة إلى آمنة لعودة تستعد كيف

                                      المدرسة اإلبتدائية 

 

                                    المدرسي النقل مشكلة

 النقل   أثناء  العدوى  بخطر  يتعلق  فيما  معينة  صعوبات  لطفلك  الرعاية)األطباء(  متابعي  اكتشف  . اذا 

  للحصول  والمدرسة  البلدية  إلى  و قدمها    رسمًيا  مصدقة    خاصة  طلبات    على   فاحصل   ،  المدرسي

                                                                                          المعلومات.    على

  أنها    من  للتأكد  وذلك    ،  منها  النزول    بعد  أو     النقل المدرسي   حافلة  من شروط  انتظار    تحقق.   

 بعض   لطلب    ربما  و     لطفلك    الرعاية  متابعي      قبل  من    المصادق  عليها   لالحتياجات    مناسبة

                                                                                                 .  التغييرات

 

                                      مختلفة احتياجات

  الحتواء   خاصة   تدابير  اتخاذ   ينبغي  أنه  يعتقد   ،  المدرسي  التنظيم  من   الرغم   على  ،  الرعاية  متابعي   كان   ذاا  .

  للمطعم،  أثناء اإلستراحة،  من المدرسة  للخروج  ،  المدرسة  مباني  إلى   للوصول  ،   المثال  سبيل   مخاطر العدوى)على

يجب البدنية  للتربية  ، القانون    لمبدأ  وفقًا  ،  عليها  للموافقة   المدرسة  ىإل  وتقديمها  معتمدة  تكون  أن  ،.....( 

                                                                                         الداخلي،لتنظيمها قدر االمكان.    
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