
 نصائح   للعائالت 
 كيف   تستعد   مع   أبنائك   لعودة   آمنة   إلى   المدرسة 

 -المدرسة   اإلبتدائية- 
 إرشادات الوقاية

 راقب إبنك كل صباح: إذا تجاوزت درجة حرارته °37.5 درجة، ال ترسله إلى المدرسة.●
یكن● لم إذا العضالت. آالم أو القيء الصداع، اإلسهال، السعال، الحنجرة، إلتهاب من یعاني ال أنه                  تأكد

 في صحة جیدة، ال ترسله إلى المدرسة.
 إذا ثبت أنه إحتّك بمن تعرض لـCOVID-19، ال ترسله إلى المدرسة.●
حال● في بهم االتصال یجب الذین األشخاص عمل وأماكن الهواتف أرقام ألقاب، بأسماء، المدرسة                أبلغ

 ظهرت أعراض مرضیة على إبنك في القسم.
 تذكر أن تعلم المدرسة فورا بأي تغییر في أرقام الهواتف.

الّسعال● أو العطاس األكل، وبعد قبل خاّصة الیدین، لغسل الّصحیحة الّطریقة أوالدك عّلم البیت،                في
 واشرح ألطفالك أهمیة ذلك كله.

یشرب● ال أن له إشرح إبنك. ولقب إسم علیها مكتوب ماء قارورة إبنك حقیبة في ضع صباح، كّل                    في
 من الحنفّیات.

الیدین● (معّقم حقیبته في وضعه یجب ما إبنك مع تحّقق المدرسة، إلى الّذهاب قبل صباح، كّل                  في
الوصول عند الیدین (غسل المنزل إلى العودة عند به القیام یجب ما له واشرح إضافي...) قناع                  الّشخصي،

 مباشرة، أین یحتفظ بالقناع القابل إلعادة اإلستعمال أو اّلذي یستعمل مرة واحدة فقط...)
 تحّدث مع إبنك عن اإلحتیاطات الواجب اتخاذها في المدرسة:●

 غسل وتعقیم الیدین باستمرار؛○
 الحفاظ على مسافة األمان بینه وبین الّطّالب اآلخرین؛○
 إرتداء القناع؛○
 تجّنب التبادل مع الّطّالب اآلخرین زجاجات المیاه، أجهزة، أدوات المدرسیة، كتب...○

 تنظیم الّنقل المدرسي إلبنك من وإلى المدرسة:●
لمس○ وبعدم باستمرار الواقي القناع بإرتداء ذّكره (كالحافلة)، للّنقل وسیلًة یستخدم إبنك كان               إذا

 الوجه بیدیه قبل تعقیمهما. تأّكد أّنه واع بأهّمّیة إحترام هذه القواعد.
اإللتزام○ ضرورة له إشرح أحدهم، أولیاء قبل من مرافقًا آخرین، مع الّسیارة في یذهب كان                 إن

 بتعلیمات الوقایة: القناع الواقي، الّتباعد ونظافة الیدین.
 كن قدوة حسنة في الّتباعد الجسدي، نظافة الیدین واستخدام القناع●
الّریاضي،● الحذاء فیها ضع إسمه. علیها مكتوب حقیبة له جّهز الریاضة، قاعة في درس إلبنك كان                  إن

 زجاجة الماء، مالبس للّتبدیل ومنادیل.
الحقیبة،● في إحتیاطیا قناًعا ضع الحاجة. دعت كّلما لإلستبدال األقنعة من كاف بعدد البیت في                 إحتفظ

كي المستعمل القناع لوضع كیسا الحقیبة في ضع للغسل، قابلة أقنعة یستخدم إبنك كان إذا مغلقة. علبة                   داخل
  یأخذ إلى البیت ویغسل.
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 إذا كنت تستخدم أقنعة قطنیة قابلة إلعادة االستعمال، فیجب:●
 أن تغّطي األنف والفم وبدایة الخّدْین؛○
 أن تكون مثّبتة بأربطة على األذنین؛○
 أن تكون ذات طبقتان من القماش على األقّل؛○
 أن تسمح بالّتنّفس؛○
درجة○ °90 عند (البخار البخاري وللكيِّ الغّسالة، في أو یدوّیا بالّصابون، للغسل قابلة تكون                أن

 مطّهر طبیعي ممتاز دون مضاعفات).
 أن یستطیع إبنك الّتعرف علیها بسهولة وأن ال یخلط بینها وبین أقنعة الّطّالب اآلخرین.○

 دّرب إبنك على لبس ونزع القناع باستعمال األربطة فقط.●
أن● یجب الحالة، هذه في األقنعة. إرتداء یستطیعون ال زمالًء المدرسة في یصادف قد أّنه إلبنك                  إشرح

 یحافظ على مسافة األمان، أن یرتدي القناع و أن یّتبع تعلیمات المعلمین.
لإلغالق● قابال كیسا الحقیبة في ضع یوسخه. ال وأن مكان، أي في القناع یترك ال إبنك أّن على                    أحرص

 لیضع فیه القناع عند تناوله الّطعام.
 ضع بعض المنادیل الورقیة في الحقیبة وذّكره برمیها بعد إستعمالها●
 عّلمه أّال یلمس وجهه بیدیه قبل تعقیمهما أوًال.●
الّتباعد● سیحترمون المعلمون متباعدة، ستكون الّطاوالت (مثًال، مختلفة ستبدو المدرسة أّن له              إشرح

 الجسدي، وتناول الغداء داخل القسم).
ذلك.● لزم إذا وساعده الجدیدة الّتغییرات مع إبنك یتعامل كیف تعرف أن حاول المدرسة، إلى العودة                  بعد

 أبلغ المعّلمین والمدیر إذا كان لدى الّطّالب اآلخرین سلوك غیر الئقة.
ینقل● من أنت تكون ال أن إحذر وللقلق. للّتوّتر عالماٍت تكون فقد إبنك، سلوك في للّتغیُّرات جّیدا                   إنتبه

 الّتوّتر والقلق.
للّتعامل● جًدا مهم بالمدرسة ومّتصال واعیا تكون أن بعد: عن كانت لو حّتى المدرسة، إجتماعات                 إحضر

  بشكل جّید مع الموقف.

 



 

 نصائح إضافية لعائالت التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة
 المشاكل الصحية المتعلقة بالعدوى

حلوٍل● طلب درجة إلى ،COVID-19بـ یتعلق فیما خاصًة خطر في الّصّحیة إبنك حالة أّن من األطباء مع                   تحقق
 خاّصة به. إذا لزم األمر، اتصل بالمدرسة.

و● المدرسة وأعلم للتدخل تعلیمات إعداد أطّبائه من أطلب المدرسه، في صّحّیة رعایة إلى یحتاج إبنك كان                   إذا
 الـ 118، حتى یعرف الجمیع كیفیة الّتصّرف، لتجنب عواقب وخیمة

أطلب● بالعدوى، اإلصابة خطر زاد إذا المدرسة في بالبقاء له تسمح ال صحیة مشاكل من یعاني إبنك كان                    إذا
 شهادة من األطّباء تثبت ذلك، وقّدمها للمدرسة لطلب دورات اّلتعلیم الرقمي المتكامل والّتعلیم المنزلي عن بعد.

 إستخدام معدات الحماية الفردية

 "ال یلزم الطالب الذین یعانون من إعاقات باستخدام القناع بشكٍل مستمرٍّ" .●
تعلیمه المهمِّ فمن متوافًقا، كان إذا إبنك. إعاقة مع متوافق غیر القناع استخدام كان إذا ما طبیبك مع بعنایة                     قّیم

 كیفّیة استخدام القناع من أجل سالمته.
(معلمین،● سیستخدمها بجانبه من أن لحقیقة جهزه الشفافة، األقنعة ال األقنعة استخدام یستطیع ال إبنك كان                  إذا

 مربین...). یجب حمایة الطاقم المدرسي من العدوى مثل كّل العّمال.
بأقنعة● القسم تزّود وأن تزّوده أن المدرسة من تطلب أن الجّید فمن الّشفاه، ویقرأ الّصمم من یعاني ابنك كان                     إن

 شّفافة بدًال من أقنعة الوجه. توجد أیًضا أقنعة ذات لوحة أمامیة شّفافة ولكّنها قد ال تكون مریحة للجمیع.
 مشكلة الّنقل المدرسي

إلى● لتقدیمها طّبّیة شهادة منهم أطلب المدرسي، الّنقل في خاّصة صعوبات وجود یالحظون إبنك أطّباء كان                  إذا
 البلدیة مع إعالم المدرسة.

أخبر● كما إلبنك مناسبة أنها من للّتأّكد منها، الّنزول بعد أو الحافلة إنتظار عند به القیام یجب مما                    تحّقق
 األطباء، وإذا لزم األمر، اطلب تغییرات.

 احتياجات مختلفة

خاّصة● تدابیر إّتخاذ ینبغي أّنه المدرسة، طرف من المّتخذة اإلحترازیة اإلجراءات رغم الّطبیب، إعتقد                إذا
تناول اإلستراحة، الّتجول، بغیة الخروج األقسام، إلى للوصول المثال، سبیل (على العدوى خطر               إلحتواء
الممكن اإلجراءات فیها یقترح المدرسة إلى شهادة تقدیم الّطبیب على یجب البدنیة…)، الّتربیة               الوجبات،

  اّتخاذها، وفًقا لمبدأ الّتكییف المشروع.

 



 نصائح   للعائالت 
 كيف   تستعد   مع   أبنائك   لعودة   آمنة   إلى   المدرسة 

 -المدرسة   الّثانوّية - الّدرجة األولى-

 


