
  covid 19و   SARS Cov2فيما يتعلق بتدابير منع واحتواء ومكافحة انتشار كورونا  

 : يلي بما المدرسة تتعهد

  إلة  باإلضةافة العةدو  مخةارر مة  الحةد إلة  تهةد  التة  والحمايةة الوقايةة تدابير جميع اعتماد 

 العدو  انتشار م  ، اإلمكا  قدر ، الحد أجل م  بها مشتبه حاالت أو 19 كوفيد حاالت أي يةإدار تدابير

 مواجهةة فة  حت  أنه عل  التأكيد يجب ، ذلك ومع ، العدو  انتقال احتمالية تقليل إل  التدابير هذه تهد 

 ، الخدمةة تكةرار أثناء ،مع التحكم المستمر عليها والمحافظة ، بها المعمول السالمة وإجراءات احتيارات

 ونةةو  تنفيةةذها يةةتم التةة  األنشةةرة خصوصةةية بسةةبب ، العةةدو  علةة  القضةةاء يمكةة  ال احتمةةال خرةةر فةة  

 ؛ المستخدم

  انتشةار الحتةواء والصةحية التنظيميةة باألحكةام يتعلةق فيما المناسب الوقت ف  المعلومات لتوفير 

 ؛ للوظيفة إضافات أو تغييرات أي ع  واإلبالغ ، الحضور فترة خالل ، والقيام covid19 م  العدو 

 لمقارنةة الصةح  والصةر  النظافةة إجةراءات علة  كافيةا   تةدريبا   مةدربي  مةوظفي  مة  لالستفادة 

 ؛العدو  انتشار

 إلة  الةذهاب وعةدم والنظافةة الصةحة مترلبةات لجميةع الدقيقةة بالمراعةاة أنفسةهم الموظفو  يتعهد 

 ؛ 19 كوفيد مرض إل  تشير أعراض أي وجود عدم حالة ف  إال العمل

 ذلةةك فةة  بمةةا ، والنظافةةة الصةةحة مترلبةةات جميةةع واعتمةةاد المةةدخل عنةةد الفةةر  إجةةراءات لتنفيةةذ 

  ؛والمعايير لألنظمة وفق ا بالمسافة الخاصة األحكام

  بةال  أو رفةل قبةل مة  المسةتجد كورونةا بفيةرو  اإلصةابة حالةة فة  ، والةدقيق الصارم االلت ام 

 ؛المحلية الصحية السلرة أحكام بجميع ، المعهد إل  يحضر

 :الفيروس بالئحة الصلة ذات األسرة

 ةا باإلحارةة يتعهد ا بهةا المعمةول العةدو  احتةواء بة جراءات علم   ينشةرها والتة  اليةوم مة  اعتبةار 

 ؛ الموضو  هذا بشأ  المدرسة تتخذها الت  المبادرات ع  باستمرار لالستعالم المعهد

 أو الصةح  الحجةر إلجةراءات يخضع ال ، األسرة أفراد أحد مع يعيش الذي ، الرفل بأ  يصرح 

 بةأي الفور عل  بالفيرو  االتصال ع  المسؤول الشخص ويبل  COVID19 لـ إيجابي ا اختباره يتم لم أنه

 ؛ اإلعالنات عل  تررأ تغييرات

 المدرسةة إلة  مرلق ةا يرسةل أال يجةب ، اآلخةري  واألشةخاص رفلةه بصةحة يتعلةق فيمةا أنه يدرك 

 فة  اتصةلوا الةذي  أو ، البةرد أو/  و والسةعال ،( األدنة  الحةد ف  حت ) الحم  م  يعانو  الذي  األرفال

ةةا 14 آخةةر  إحةةد  علةةيهم ظهةةرت الةةذي  أو احترا يةةة ع لةةة فةة  أشةةخاص مةةع أو كوفيةةد مرضةة  مةةع يوم 

 مؤشةةرات 58/2020 رقةةم covid للصةةحة ثانويةةة مدرسةةة 19 رقةةم التقريةةر فةة  الموضةةحة األعةةراض

 والصدا  السعال: الحم : الرفولة تعليم وخدمات المدار  ف  sarscov2 وركب حاالت إلدارة تشغيلية

 ، عضةل  ألةم ، التةنف  فة  ضةيق ، الحلةق التهةاب ،( إسةهال/  قة ء ، غثيةا ) الهضةم  الجها  أعراض

 أو( anosmia) المفةةاج  الشةةم حاسةةة فقةدا  ، التةةنف  صةةعوبة أعةةراض. األنة  احتقةةا /  األنةة  سةيال 

 سيال ( disgeusia) التذوق اضرراب ، ( ageusia) التذوق فقدا  ،( iposmia) الشم حاسة انخفاض

 (؛ 2020 يوليو ECDC 31 ل )اإلسها ، البلعوم ، األن  احتقا  ، األن 



 مةةع المتوافقةةة الرفةةل لةةد  األعةةراض لتجربةةة األرفةةال ربيةةب أو األسةةرة ربيةةب باستشةةارة يتعهةةد 

Covid ؛ السابقة النقرة ف  أفضل بشكل موصو  هو كما 

  ا تعمل ، الحالة هذه ف  أنه وإدراك ا  إتبا  ف   وبالتال  ، والصواب النية وحس  الثقة مبادئ أيض 

ا يؤدي أ  يمك  المستجيب غير السلوك  ؛محددة وجنائية مدنية مسؤوليات إل  أيض 

  مقيا  وبواسرة ، الحم  لقيا  يخضع أ  يمك  رفلها/  رفله أ  بقبول دراية عل  بأنه يصرح 

 يةتمك  ل  ونص  37 ع  ت يد أو تساوي الت  الحرارة درجة ارتفا  حالة ف  وأنه مالم  غير حرارة

 ؛المدرسة ف  البقاء م 

  أعةراض أو 37.5 عة  ت يةد أو تسةاوي حم  ظهور حالة ف  أنه ويقبل دراية عل  بأنه يصرح 

 و األسرة وإبالغ للقاصر الفوري الع ل سيوفر المدرسة راقم ف   ،( أعاله المذكورة تلك بي  م ) أخر 

 ؛الحالية التشريعات ف  عليها المنصوص اإلجراءات لتفعيل

  أعةاله المةذكورة الرمةو  عة  الكشة  خةالل مة  المدرسةة ف  بالسوء رفله شعر إذا أنه يدرك ، 

. العلميةة الفنيةة واللجنةة الةو ارة عة  الصةادر األما  بروتوكول لمؤشرات وفق ا ، الفور عل  ع له فسيتم

 وهة  ، الغةرض لهةذا دقيقةة 15 غضةو  ف  القاصر بفترة االحتفاظ ويتم الفور عل  األسرة إخرار سيتم

 سةةاعات خةةالل ، الدراسةةة سةةاعات خةةالل المنةةدوبي  أحةةد عائلةةة ألفةةراد المسةةتمر التةةوفر بضةةما  تتعهةةد

ا مشغل الهات  رقم الفور عل  تحديث أو/  و وتوفير ،الدراسة  ؛الوقت هذا خالل دائم 

  ومنةةع أرفةةالهم لةةد  بالمسةةؤولية والشةةعور الشخصةةية االسةةتقاللية تنميةةة فةة  المسةةاهمة عةة  تعلةة 

 انتشةار لمنةع منرقةة أي فة  المتبعةة اإلجةراءات تجةاه الصةحي  السةلوك. معةه والتنةاقض الفيرو  انتشار

 ؛الفيرو 

  ؛ المسبق بالتعيي  فقر األمانة إل  بالوصول يتعهد

 غيرهةا أو المدرسةية المةواد نسيا  حالة مثل مجدية غير ألسباب المدرسة إل  الذهاب بعدم يتعهد 

  ؛ عنها االستغناء لألرفال يمك  الت  الشخصية المتعلقات م 

 ؛مناسب بشكل معدة ، الخروج/  الدخول ررق باحترام يتعهد 

  الفصول مع مشاركتها يمك  والت  المن ل م  المدرسية األلعاب إل  أرفالك إحضار بعدم تلت م 

 ؛ العادية التعليمية المواد فقر ولك  ، األخر  األقسام /

  ؛المناسب بالغسيل الخاصة التعليمات جميع واتبا  جيد ا أيديهم وغسل أرفالهم بتعليم يتعهد 

 واغسةل ، األمةا  مسةافة علة  حةافظ ، التجمعةات لتجنةب للقصةر دائةم تربةوي عمل بتوفير يتعهد 

 توفرهةا أ  يجةب والتة ) منهةا الةتخلص يمك  ورقية مناش  ف  العر  أثناء الجل استخدم أو/  و أيديهم

 ؛بأيديهم والعيني  واألن  والفم األن  لم  تجنب( يوم كل األسرة

 ؛والخروج للدخول المحددة بالمواعيد الصارم االلت ام 

  ؛ المدرسة خارج رفله بانتظار يتعهد 

 عبر التعيي  رريق ع  ، بالفيديو التداول رريق ع  بعد ع  المعلمي  مع مقابالت ب جراء يتعهد 

 ؛ اإللكترون  السجل

  الدراسةية الفصةول إل  الوصول المدرسة إل  يذهبو  ال الذي  األشقاء أو/  و اآلباء عل  يحظر 

  ؛ المدرسة مساعد أو بالمدر  اتصل ، الحاجة حالة ف  األسباب م  سبب ألي والحمامات، واألقسام



 للوقةةت بةةالتوق  والسةةماح ، واحةةد متةةر عةة  تقةةل ال التةة  الشخصةةية المسةةافة علةة  بالحفةةاظ يتعهةةد 

  ؛ واصرحابه الرفل لمرافقة للغاية الضروري

 هةذه فة . الجةدد بةالرالب الترحيةب إلجةراءات الصةارم بةاالحترام يتعهدو  الروضة ألرفال فقر 

 يرتةدي) المدرسةة مبنة  أمةام الفضةاء فة ( قناع ةا يرتدي) المرافق الوالد يكو  أ  يمك  ، األول  المرحلة

 ؛الرفل تأقلم لتسهيل دقائق. للبعض بالنسبة( قناع ا

  صةحي  بشةكل القنةا  يرتةديأ   المدرسةة فة  موجةود ا كةا  إذا ابنتها/  ابنه أ  م  بالتأكد يتعهد 

 المفةوض يرسةلها التة ( يةوم  ولةي ) دوري بشةكل األقنعةة بتو يةع المدرسةة تتعهةد. احتيار  قنا  ومع

 ؛للتالميذ

  واالسةةتمرار الوقةةائ  والشةةكر الخاصةةة وإمكانياتةةه العمةر مةةع المتوافةةق ، الرالةةب/  التلميةةذ يتعهةد 

 : يل  بما ، واألسرة للمعلمي  التعليم 

  سار  انتشار لمنع البسيرة القواعد عل  التعر COV2 العالمةات اقترحتهةا التة  معةه والتعاقد 

 ؛باستمرار وتربيقها المدرسة وموظفو والمدرسو 

  الفيةرو  انتشةار منةع بتةدابير المتعلقةة المعهةد وثةائق فة  عليها المنصوص القواعد جميع قراءة 

 ؛الدراسة و مالء الدراسة  مالء بي  واحترامها وتع ي ها المحددة المواعيد ف  واحترامها ومكافحته

  لـ إليها المشار األعراض ظهور حالة ف  الفور عل  المحرضي  ب خرارالقيام covid-19 خالل 

 ؛الجماعية العدو  خرر وتجنب السالمة بروتوكول بتنفيذ لك للسماح الدراسة ساعات

  الدراسةةة و مةةالء اآلخةةري  المةةدار  ومشةةغل  المعلمةةي  مةةع بمهةةارة واالسةةتجابة بنشةةار التعةةاو 

ا التدري  أنشرة سياق ف  الدراسة و مالء  يةتم التة  الرقمية المنصات بمساعدة أو بُعد، وع  لوجه وجه 

 ؛المعهد ولوائ  الجميع تعلم ف  الحق مع يتوافق بما ، الصحية الروارئ لحاالت تنفيذها

 للفتيةات النفسة  للبعةد الكامةل االحتةرام مةع االهتمةام، درجةات أقصة  علة  الحصولالكل يتعهد ب 

 تعليمة  جانةب إلة  ، الصحية للقواعد وفق ا بالتعليم وعالقة هادئ مناخ لتهيئة ، والفتيا  والفتيات والفتيا 

 ؛اإليجابية المشاعر لتجربة رفلال حق يحم  آخر

 وهادئةةة إيجابيةةة برريقةةة نعيشةةه أ  يمكةة  ، أخةةر  قاعةةدة أي مثةةل الصةةحية، للقواعةةد االمتثةةال 

 ؛مدرستنا مجتمع جميع عاتق عل  نضعها مهمة هذه. السلبية المشاعر ظهور تجنب أجل م ، ومرحة

 

 

 العائلة                                                                     المدرسة مدير 


