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                       معلومات من أجل عودة آمنة إلى المدرسة   

            ریتاھاك"    جالمؤسسة  التعلیمیة  " مار

                                       للعائالت اقتراحات

                      أطفالك مع المدرسة إلى آمنة لعودة تستعد كیف
 المدرسة اإلعدادیة                                      
 

                                 األمان       تعلیمات

 
 درجة كانت إذا. یرام ما على لیس أنھ على أي عالمة تبین عن بحثًا صباح كل طفلك فحص. ا

ى المدرسة                                    إل الذھاب یمكنھ فال ، درجة 37.5 من أعلى الحرارة  

  اإلسھال، السعال، مثل ، للمرض أخرى عالمات أي أو الحلق في التھاب وجود عدم من . تأكد
المدرسة     إلى یذھب أن یمكنھ ال جیدة في صحة یكن لم إذا. العضالت آالم أو القيء  الصداع،  

 بعنایة اتبع. المدرسة إلى الذھاب ھیمكن فال 19-مع حالة إیجابیة  للكوفید  احتكاكھناك    كان ذا. إ
                                                        .الصحي الحجر بشأن الصحیة الرعایة تعلیمات

المدرسة                   إلى الذھاب   بستطیع في  إنتظار  نتیجة تحلیلة  الكوفید   ال . إذا كان         

أثناء تواجده   یرام ما على لیس طفلك كان إذا بھم االتصال یجب الذین باألشخاص المدرسة أخبر.  
 معلومات أي أماكن   العمل و  المحمولة، أو  اإلسم  و النسب ، الھواتف  المنزلیة:  المدرسة  يف

 أرقام في تغییرات أي عن باإلبالغ الفور على تقوم أن تذكر. االتصال لتسریع مفیدة إضافیة
                                                                                                   .لھواتفا

 والعطس األكل وبعد قبل خاصة ، الیدین الصحیحة لغسل التقنیات ممارسة البیت،حاول .  في
ذلك النھ ضروري.                                       لطفلك واشرح الكمامة وضع والسعال.  قبل  

 من یشرب أال لھ قل. واللقب باالسم علیھا التعرف یمكن قارورة أو ماء زجاجة طفلك منح. ا
                                                                                                   .الصنابیر

 التي األشیاء الضروریة تحدید المثال سبیل على وبعدھا، المدرسة قبل یومیًا روتینًا . ضع و طور
 التي واألشیاء)  إضافیة وكمامة للیدین كمعقم شخصي( الصباح في.  للمدرسة إحضارھا یجب
الكمامة  في المكان  وضع   الفور، الیدین   على غسل( عند العودة إلى البیت بھا القیام یجب
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 قابلة       أو منھا التخلص  یمكن  كان إذا  لما وفقًا المناسب 
                                                                                                للغسل)

:                                   المدرسة في اتخاذھا الواجب االحتیاطات حول طفلك إلى حدثت – 

باستمرار وتطھیرھما الیدین غسل_                                                                     

                                                    اآلخرین الطالب بین األمان مسافة على الحفاظ _

  لكمامة                                                                                        ا ارتداء_

 واألجھزة ، المیاه زجاجات ذلك في بما ، اآلخرین الطالب مع الشخصیة األشیاء مشاركة تجنب_
                                                                        ... ، والكتب ، المدرسیةاللوازم  ،

                                                :المدرسة وإلى من لطفلك فترة التنقل وتنظیم .  تخطیط

بیدیھ قبل  وجھھ لمس وعدم دائًما الكمامة الرتداء جھزه ، المدرسة حافلة یستخدم طفلك كان إذا _
 یتم والتي ، الحافلة متن على اتباعھا یجب التي القواعد  احترام ألھمیة فھمھ  من  تأكد تعقیمھما. 

                                                                        تنظیمھا من طرف منظمي النقل. 

 دائًما علیھ یجب أنھ لھ اشرح ، ھؤالء أحد والدي برفقة  ، آخرین رفقاء  مع بالسیارة  ذھب إذا
تنظیف  ، التباعد ، القواعد: الكمامة اتباع

                                                                                                    الیدین. 

.    جیًدا مثاالً  دائًما كونلتو ، كمامةال واستخدام والتنظیف الجسدي التباعد مفھوم عزز. حاول أن ت  

تحوي ) ظھر حقیبة أو( حقیبة یجلب  أنھ من تأكد ، البدنیة التربیة فصل في طفلك یكون . عندما
 باسم بوضوح محددة) الظھر حقیبة( الحقیبة تكون أن یجب. النشاط أثناء حذاء ریاضي الستخدامھ

 مالبس ، األحذیة على ما سیحتاجونھ أثناء النشاط البدني( ماءباإلضافة إلى  تحتوي و طفلك
منھا،)                                                                 التخلص یمكن منادیل ، احتیاطیة  

 لطفلك ضع. الضرورة عند تغییرھا من تمكنلل المنزل في كماكاتال من . حاول أن توفر مخزون
.                                                    حاویة في ةمغلق ، الظھر حقیبة في ةاحتیاطیكمامة   

فقط.                                األربطة لمس طریق عن اووضعھ كمامةال خلع على طفلك . درب  

) اإلغالق إلعادة قابل ملصق ذاتبالستیكیة  حقیبة ، المثال سبیل على( بحاویة طفلك تزوید . حاول
 وضع علیھ یجب ال أنھ یعلم أنھ من تأكد ؛ الطعام تناول عند كمامةال لتخزین  المدرسة إلى لیأخذھا

ا تتسخ.                                                                 جعلھ أو سطح أي على كمامةال  
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 كل بعد برمیھا وذّكره الظھر حقیبة داخل الورقیة المنادیل  من  بمجموعة  دائًما  طفلك  . زود 
 استخدام.                                                                                                 

.                                                     أوالً  تعقیمھما دون بیدیھ وجھھ یلمس أال طفلك علم.   

 یمكن والتي  الحزن أو الصعوبة في التركیز، ، القلق  البكاء أو مثل سلوكھ في التغیرات . راقب
والقلق  التوتر ینقل الذي الشخص تكون أنت أن من احذر لكن. والقلق التوتر على عالمات تكون أن
                                                                                              حد.   أبعد إلى

 أن یمكن وتواصل علم على تكون أن. بعد عن كانت لو حتى ، المدرسة اجتماعات . شارك في
.                     وتبریرھا مخاوفك من أي عن للتعبیر طریقة لك ویقدم لدیك القلق مشاعر من یقلل  

 

 

           اإلحتیاجات الخاصة   ذوي التالمیذ لعائالت إضافیة اقتراحات
                                        بالعدوى المتعلقة الصحیة لمشاكلا  

 

 ، المثال سبیل على( طفلك حالة كانت إذا المعالجین واألطباء النفسي األعصاب طبیب . استشر
 یتعلق فیما خاصة تعقیدات تمثل السلوكیة...) للمشاكل ، أدویة أي المشاكل مع عن ، العدوى لسھولة

 بالمدرسة للترتیبات اتصل ، األمر لزم إذا. لھ خاصة وضروریة حلول ،ھذا لعمل 19-بخطر كوفید
 الخاصة بھ.                                                                                                 

 من فاطلب ، المدرسة في اإلنقاذ إلى الحاجة حالة في خاصة تعقیدات من یعاني طفلك كان إذا .
 حتى ، 118 و المدرسة من لكل إبالغھا یجب التي و التعلیمات إعداد (االطباء)   الرعایة تابعيم

الوخیمة.                                                 العواقب وتجنب ، التدخل كیفیة الجمیع یعرف  

 في بالبقاء لھ تسمح ال صحیة مشاكل أو المنخفضة المناعة في مشاكل من یعاني طفلك كان .  إذا
 متابعي     من صادرة  محددة  شھادة  على  للعدوى  فاطلب  الحصول  خطر  المدرسة  لوجود 

 التعلیم ودورات المتكامل الرقمي  التعلیم إعداد  لطلب للمدرسة  وتقدیمھا  ، الرعایة  ( األطباء )
الحاجة، دون إضاعة وقت آخر في  التنظیم.                           حالة في لیتم تفعیلھا ، المنزلي  



                       الشخصیة  الحمایة معدات استخدام
                                                                  

  المستمرللكمامة لیسوا ملزمین  االستخدام مع تتوافق ال  إعاقات من یعانون الذین . "الطالب
ال تسمح لھ باستخدامھا. إذا كان غیر  حالة في طفلك كان إذا طبیبك مع بعنایة ". قیم باستخدامھا

                                                     ذلك فعلمھ كیفیة إستعمال الكمامة من أجل سالمتھ. 

 من الناس أناخبره ف ، (الشفافة)الواضحة قنعةاال أو كماماتال استخدام یستطیع ال طفلك كان إذا. 
  .                      المدرسة  موظفي حمایة  یجب. اتوالمعلم المعلمین :  سیستخدمونھا  حولھ

 تزویده المدرسة من تطلب أن األفضل   فمن ، الشفاه و یقرأ  الصمم من یعاني  طفلك كان  . إذا 
   ولكنھا شفافة أمامیة بلوحة كمامات أیًضا  الكمامات . توجد  من  بدالً  للوجھ شفافة بأقنعة والفصل

للجمیع.                                                                         مریحة بالضرورة لیست  
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                                   المدرسي النقل مشكلة
 النقل أثناء العدوى بخطر یتعلق فیما معینة صعوبات لطفلك الرعایة(األطباء) متابعي اكتشف . اذا

 للحصول والمدرسة البلدیة إلى و قدمھا  رسمیًا مصدقة  خاصة طلبات  على فاحصل ، المدرسي
                       المعلومات.                                                                      على

 أنھا  من للتأكد وذلك  ، منھا النزول  بعد أو  النقل المدرسي  حافلة من شروط  انتظار  تحقق.  
 بعض  لطلب  ربما و  لطفلك  الرعایة متابعي   قبل من  المصادق  علیھا  لالحتیاجات  مناسبة

.                                                                                                 التغییرات  

 

                                     مختلفة احتیاجات
 الحتواء خاصة تدابیر اتخاذ ینبغي أنھ یعتقد ، المدرسي التنظیم من الرغم على ، الرعایة متابعي كان ذاا .

 ،للمطعم ،أثناء اإلستراحة من المدرسة للخروج ، المدرسة مباني إلى للوصول ، المثال سبیل مخاطر العدوى(على
القانون  لمبدأ وفقًا ، علیھا للموافقة المدرسة إلى وتقدیمھا معتمدة تكون أن البدنیة،.....) یجب للتربیة ،

 الداخلي،لتنظیمھا قدر االمكان.                                                                                           
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