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Ptor  والتاريخ: راجع التوقيع . 

 إلى فريق التدريس

 ( ATAفي اإلدارة ) 

 

agsD  إلى المعهدPPrr 

 في السجل 

   DIfOCقواعد البروتوكول لمكافحة 

 للعائالت والتالميذ 

الصادر  19وتتحقق األسر من درجة حرارة جسم التالميذ في المنزل كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة كما هو مطلوب في تقرير كوفيد .1

 . 58/2020في محطة الفضاء الدولية رقم 

)على  Oأو أي أعراض أخرى.  37.5أي شخص إلى أطفال المدارس الذين يعانون من حمى تزيد عن  عدم إرسال يجب على اآلباء .2

سبيل المثال، السعال والصداع وأعراض الجهاز الهضمي والحلق المتقن وصعوبة التنفس وألم العضالت واالزدحام األنفي والشلل 

األخيرة بمرضى كوفيد أو األشخاص الذين  14وفقدان أو انخفاض رائحة أو ذوق، اإلسهال( أو أنهم كانوا على اتصال في األيام الـ 

 نفرادي. كانوا في الحبس اال

 الصادر عن المركز باستخدام 104يوصي التقرير رقم بقناع ) أن تكون جميع تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية مجهزة ويجب .3

الجراحة(، الستخدامها وقت الدخول والخروج والتنقل داخل المدرسة والوصول إلى المراحيض، عندما ال يمكن ضمان المسافة بين 

 عن متر واحد، وفي مناسبات أخرى أبلغ عنها موظفو المدرسة.  األشخاص التي ال تقل

اتصلت بهم المدرسة أو ألسباب خطيرة.  وفي حالة نسيان مواد مدرسية أو أي متعلقات  وال يسمح لآلباء بالدخول إلى المدرسة إال إذا .4

 مكنهم االستغناء عنها. شخصية أخرى، فإن اآلباء يُطلَب منهم عدم الذهاب إلى المدرسة: فاألطفال واألطفال ي

ً من احتياجات العمل لكال الوالدين.  األطف .5 ً مناسبا ال ويتم تشغيل خدمة ما قبل المدرسة االبتدائية بناء على طلب األسرة الموثقة توثيقا

تر واحد دون الذين يستفيدون من هذه الخدمة يدخلون إلى مباني المدرسة وهم يرتدون القناع الجراحي ويبقون جالسين على مسافة م

 إزالة القناع. 

وقد تم تشغيل خدمة ما قبل المدرسة في مرحلة الطفولة بناء على طلب األسرة الموثقة بشكل مناسب من احتياجات العمل لدى كال  .6

قِبَل األطفال المنتمين إلى أقسام مختلفة، فإن المعلمين من  االستخدام غير السواعد للمساحات من األبوين.  ونظراً للحاجة إلى تجنب

 خارج المدرسة يرحبون بها في القسم الخاص بهم.  إن دفع نفس المبلغ هو مسؤولية االسرة الكاملة. 

ف ألعاب وال يمكن مشاركة مواد التدريس الخاصة بكل فصل )بما في ذلك ألعاب األطفال( مع فصول / أقسام أخرى.  وسوف يتم تنظي .7

 األطفال يوميا إذا استخدمت. 

 ، بأي أمر مدرسة، بما في ذلك رياض األطفال. التي يتم إحضارها من المنزل ال يسمح باستخدام األلعاب .8

 ينبغي على الطالب تجنب مشاركة المواد المدرسية مع زمالئهم.  .9

 تجنب ترك المواد الشخصية في المدرسة، خاصة إذا كانت في األقمشة، لتسهيل تنظيف البيئات وتطهير البيئة.  .10



، يحدث تغير في الهواء في غرفة الصف، مما يؤدي إلى فتح النوافذ.  وسيتم تبادل الهواء مع ذلك في أغلب عند تغير الوقت .11

 حسب األحداث.  األحيان، في جميع المدارس، وكلما اقتضت الضرورة،

 ولتجنب التجمعات، يسمح بدخول الحمامات خالل ساعات الصف، مع توفر المعقولية الالزمة في الطلبات.  .12

في كل مرة يذهبون فيها إلى الحمام، بالصابون وتجفيفهم باستخدام مناشف ورقية يمكن  غسل أيديهم جيًدا يجب على الطالب .13

طق العامة، يوجد موزع يحتوي على هالم مطهر، ولكن اآلباء مدعوون لتزويد أطفالهم التخلص منها.  وفي كل غرفة صف وفي المنا

 من قناع احتياطي، وحزمة هالم فردية، ورؤساء حقيبة ورقية.  يتألف بطقم شخصي

وجبة  .  سيبقى الطالب في غرف الصف وسيتمكنون من تناولدقائق 10وفي المدارس الثانوية، هناك مرحلتان مدة كل منهما  .14

خفيفة، بشكل شخصي تماماً.  ال يسمح بالطعام أو تغيير المشروبات.  وخالل الفترات الزمنية, يمكن للتالميذ الذهاب للحمام, كل مرة 

 ;  تلميذ واحد ومحدب واحد(.  كما سيتم توفير تبادل الهواء خالل الفترات الفاصلة.  2)بحد أقصى 

لتالميذ قابلة للتعريف بأسماء أولى وأسماء أخيرة، وال يجوز بأي حال من ويجب أن تكون زجاجات المياه وزجاجات المياه ل .15

 األحوال تبادلها بين التالميذ. 

 الحفاظ على المقاعد بدقة في الموضع الذي توجد فيه في الفصول الدراسية.  يوجد على الطابق بطاقات مكان خاصة.  يجب .16

مستمر لتجنب التجمعات، واحترام مسافات السالمة، وغسل األيدي و/أو  ينبغي على المعلمين واآلباء ضمان تعلم األطفال بشكل .17

 استخدام الهالم، والعطس أو السعال في كبلك أو المرفقين الورقي، وعدم لمس فمك وأنفك وعيونك بيديك. 

/الخروج، يجب أن يكون بشكل منظم مع ارتداء األقنعة.  وفي كل مجمع مدرسة، سيتم توفير طرق الدخول والخروج الدخول .18

  باستخدام جميع المداخل المتاحة، بما في ذلك أبواب الطوارئ والدرج، حيثما أمكن ذلك. 

 األوقات المحددة للدخول والخروج.  باحترام وعلى اآلباء أن يتعهوا .19

السيارات، إلخ(.  األطفال أو يرعاهم، يجب على الوالدين تجنب اإلقامة بالقرب من مباني المدرسة )األرصفة، مواقف  أن يرافق بعد .20

 ولتجنب التجمعات الخارجية، ينصح بالذهاب إلى المدرسة مع مرافق واحد فقط. 

بمقاييس حرارة باألشعة تحت الحمراء.  وفي أي وقت، يستطيع الموظفون استخدامها للتحقق من  وتتمتع المدارس الفردية .21

 المواقف المشكوك فيها.  يمكن أخذ قياسات العينة عند المدخل. 

، فسيتم عزله على الفور، وفقًا 19-، إذ يكشف عن حمى أو أعراض متوافقة مع مرض كوفيدبمرض في المدرسة ا شعر تلميذإذ .22

.  وسيتم إبالغ األسرة فوراً، كما يُطلب منها جمع 58/2020الصادر عن محطة الفضاء الدولية رقم  19-لما ورد في تقرير كوفيد

 فرد من أفراد األسرة أو مندوبين أثناء ساعات الدراسة.  ضمان توافر ريالقاصر في أقرب وقت ممكن.  ومن الضرو

أو  0375 781079األمانة فورا بالمؤسسة، عبر الهاتف على الرقم  وفي حالة اإلجازات المرضية، يُطلب من األسرة إبالغ .23

  t8nenoiuurtnimg00n38c.nmالتالي:  عبر البريد اإللكتروني على العنوان

 781079كنت غائبًا ألسباب عائلية، فيجب عليك إبالغ األمانة بالمؤسسة في الوقت المناسب، عبر الهاتف على الرقم  إذا .24

  3t8nenoiuurtnimg00n38c.nmأو عبر البريد اإللكتروني على العنوان:  0375

دة طبيب أطفال/طبيب عام يشهد على أيام، مع شها 3يسمح بإعادة الدخول بعد غياب المرض لمدة تزيد على  حالة الحضانة، وفي .25

 عدم وجود أمراض معدية أو تشويرية، ومدى مالءمة إعادة االندماج في المجتمع المدرسي؛ 

 فإن إعادة االلتحاق بالمدارس ضرورية ،58/2020الصادر عن محطة الفضاء الدولية رقم  19ووفقاً لمؤشرات التقرير كوفيد .26

 -بأن الطفل/الطالب يمكنه العودة إلى المدرسة منذ اتباع المسار التشخيصي و الطبيب العام "من طبيب األطفال أ للحصول على شهادة

 ".  ومن المتوقع الحصول على توضيح من المنّشطات األمفيتامينية بشأن هذه النقطة. 19-العالجي والوقاية من مرض كوفيد

لورقية فقط يمكن التخلص منها.  وبالمثل، سيتم استخدام المناشف ا باستخدام المناشف الشخصية في الحمامات، ولكن ال يسمح .27

 المناديل القابلة للتصرف في رياض األطفال. 
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يستطيع آباء أطفال رياض األطفال الدخول إلى المدرسة في لحظات الدخول والخروج.  وينقل األطفال إلى المدرسة ويرافقهم  وال .28

 موظفون أو معلمون خارج المدرسة. 

 فال حديثي الوالدة في روضة األطفال، مع تواصل المعلمين مع الطرق. ويتم إدخال األط .29

المدارس الثانوية، سيقدم التالميذ في المدرسة التي يوجد فيها بالفعل قاعات للتفرقات وذلك لتجنب  للفصول الدراسية في وبالنسبة .30

 استخدام الغرف المتغيرة.  ولن يتغير سوى األحذية. 

يفة من المنزل.  غير مسموح باألطعمة األخرى وال يمكن االحتفال بأعياد الميالد أو المناسبات يمكنك فقط إحضار وجبة خف .31

 األخرى. 

مستوى  بالنسبة لخدمة الكانتين وتفاصيل أخرى، يرجى الرجوع إلى المعلومات الخاصة التي سيتم توفيرها على .32

 المدرسة/الضفيرة. 

 

 المدرسة التنفيذية

 ماريال سيكايرلي 

 


