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بداية العام  ،القبول في المدرسة  ،الجداول الزمنية
متى تبدأ المدرسة؟
العودة إلى المدرسة  ،وجها ً لوجه  ،في التواريخ التالية:
 روضة األطفال 7 :سبتمبر المدرسة االبتدائية واإلعدادية 14 :سبتمبرهل هناك دوام كامل؟
نعم  ،في األسبوع األول فقط سيكون هناك تخفيض عادي لساعات العمل لتيسير إلحاق الطالب.
هل كل الفصول تأتي وتذهب في نفس الوقت؟
ال  ،ستدخل الفصول إلى المدرسة بمواعيد دخول متتالية وستترك المدرسة بمواعيد خروج متتالية .ارجع إلى
http://www.comprensivosantambrogio.edu.itخطة العودة على الصفحة الرئيسية للمؤسسة
للتحقق من الجدول الزمني لفصلك الدراسي .سيتعاون الموظفون المساعدون في دخول  /خروج التالميذ .سيتم
تحديد طرق الوصول إلى الفصول الدراسية بعالمات خاصة .إذا كنت في شك راجع ممثل الفصل الخاص بك.
هل يتم قياس درجة الحرارة عند دخول المدرسة؟
ال .يجب أن يتم قياسها في المنزل من قبل الوالدين .يعد قياس درجة الحرارة في المنزل قاعدة مهمة لحماية
صحتك وصحة اآلخرين .يمنع هذا اإلجراء البسيط  ،في الواقع  ،االنتشار المحتمل للعدوى الذي يمكن أن
يحدث في الرحلة من المنزل إلى المدرسة  ،أو في وسائل النقل  ،أو أثناء انتظار دخول المدرسة أو الفصل.
أين يجب أن أنتظر ابني  /ابنتي عند المخرج؟
ستدخل الفصول وتخرج من نقاط وصول مختلفة .راجع خطة إعادة الدخول (على الصفحة الرئيسية للمؤسسة:
للتحقق من الجدول الزمني لفصلك الدراسيhttp://www.comprensivosantambrogio.edu.it .
من المهم الحفاظ على مسافة آمنة من اآلباء اآلخرين.
ماذا علي أن أفعل في حالة التأخير أو المغادرة المبكرة لطفلي؟
في حالة التأخير (ألسباب مبررة أو غير متوقعة)  ،يجب على الوالدين ترك التلميذ للموظفين المساعدين ،
خارج المبنى  ،الذين سيرافقونهم إلى الفصل .في حالة الخروج المبكر  ،سيرافق الموظف المساعد التلميذ في
الخارج لتسليمه إلى الوالدين .يجب على الوالد عدم دخول المدرسة ويجب عليه ارتداء قناع.
هل يمكنني دخول المدرسة عند الحاجة؟
يقتصر دخول الوالدين إلى المدرسة على حاالت الضرورة القصوى ويجب أن يصرح به مدير المدرسة أو
رئيس المجمع أو الشخص المسؤول عن الطوارئ الصحية .ال يمكن الوصول إلى مكاتب السكرتارية خالل
ساعات العمل للجمهور إال عن طريق تحديد موعد (طلب عن طريق البريد أو الهاتف).
كيف يمكنني التواصل مع المعلمين؟
أدوات االتصال بين أولياء األمور والمعلمين هي بشكل أساسي:

 السجل االلكتروني مدرسة  - 365وخاصة صندوق البريد اإللكتروني الخاص بالتلميذضا عن بُعد.
ومع ذلك  ،من الممكن دائ ًما طلب مقابلة مع المعلم  ،والتي يمكن إجراؤها أي ً
التعليم واألنشطة
أين تقام األنشطة التعليمية؟
روضة األطفال :ستتم األنشطة في الحديقة أو في غرفة المعيشة .سيتم تقسيم هذه المناطق المشتركة وتجهيزها
لالستخدام الحصري لكل مجموعة صفية.
المدرسة االبتدائية والثانوية :ستتم األنشطة في الفصل الدراسي .في معظم الحاالت  ،ستكون الفصول الدراسية
الحالية قادرة على استيعاب جميع طالب الفصول الدراسية  ،مع احترام مبدأ المسافة االمنة.
هل التعلم عن بعد ال يزال متصورا او متوقعا؟
في  14سبتمبر سنعود إلى الفصل مع دروس وج ًها لوجه .فقط في حالة تعليق األنشطة الموجودة  ،سيتم تفعيل
التدريس عن بعد.
هل ينقسم التالميذ في الفصل إلى مجموعات؟
ال  ،سيقوم جميع التالميذ في الفصل بالتدريس معًا.
هل يمكن أن يختلط الطالب من فصول مختلفة؟
ال .سيضمن استقرار المجموعات واستخدام المساحات المحددة المرتبطة بكل فئة.
ماذا يحدث في غياب المعلم؟
لن يتم تقسيم التالميذ إلى فئات أخرى .ستنظم المدرسة نفسها بطريقة تضمن البديل.
هل هناك فاصل؟
نعم ،يوجد فواصل.
كيف يتم تنظيم االستراحة؟
يفضل أن يتم االستراحة في الفناء .في حالة الحاجة (مثل الظروف الجوية السيئة)  ،ستكون هناك مساحات
داخلية مخصصة لكل مجموعة.
هل تستمر الدروس دائ ًما  60دقيقة (المدرسة اإلعدادية)؟
تدوم وحدة الدرس  50دقيقة مع تعويض الوقت المدرسي من خالل أنشطة تقوية  /تقوية المهارات األساسية
(تقوية اللغة اإلنجليزية والدورات العالجية) .لن تضيع حتى دقيقة واحدة من الوقت المحدد.
كيف يتم تنظيم المجموعات في رياض األطفال؟
ستكون هناك مجموعات  /أقسام مستقرة مع تحديد لكل مجموعة من المربي والمعلم والمتعاون  ،من أجل تدبر
االحتواء ألي حاالت عدوى والحد من تأثيرها على المجتمع المدرسي بأكمله.
هل يمكن للتالميذ استخدام األماكن المشتركة (مكتبة  ،مختبرات  ،حديقة تعليمية)؟

سيتم تحديد موعد الوصول إلى المناطق العامة األخرى (المكتبة والمختبرات والحديقة التعليمية) على أساس
أسبوعي  ،وذلك للسماح بتعقيم المساحات بعد استخدامها من قبل مجموعة الفصل.
الوجبات المدرسية وغيرها من الخدمات
هل يوجد مطعم (وجبات مدرسية)؟
نعم  ،متباينة في المواعيد.
متى تبدأ الخدمة ؟
ستبدأ خدمة المطعم في  10سبتمبر لمرحلة الروضة ومن  23سبتمبر للمدارس االبتدائية .سيتم ضمان المطعم
من خالل توفير نوبات مختلفة بين الفصول الدراسية.
كيف يتم تنظيم المطعم؟
سيتم تنظيم المقصف في نوبات بين الفصول .في حالة عدم وجود غرف المطعم أو تم "تحويلها"  ،يمكن تناول
الوجبة في أماكن أخرى (مثل صالة األلعاب الرياضية) لضمان التهوية المناسبة والتطهير للغرف والمفروشات
المستخدمة قبل وبعد تناول الوجبة.
هل توجد العاب ما قبل المدرسة والمساء؟
نعم  ،ستبقى هذه الخدمات مع احترام المؤشرات التنظيمية العامة .تحقق من تفعيل الخدمة وإجراءات التسجيل
على الموقع اإللكتروني لبلدية ميالنو.
معدات الحماية الشخصية  /تدابير النظافة
هل يجب على التالميذ أخذ أقنعة معهم؟
نعم  ،يجب أن يكون لدى الطالب دائ ًما قناعان (يفضل أن يكون جراحيًا)  ،أحدهما لالستخدام واآلخر احتياطي.
هل يجب أن يرتدي التالميذ األقنعة دائ ًما؟
في الوقت الحالي  ،من المتوقع استخدام األقنعة اإللزامية لجميع الموظفين والتالميذ الذين تزيد أعمارهم عن 6
سنوات  ،بما يتوافق مع أي إعاقات .ومع ذلك  ،فإن استخدام القناع ضروري في حاالت الحركة وبشكل عام
في جميع المواقف (الديناميكية) التي ال يمكن فيها ضمان التباعد المحدد .يخضع استخدام القناع للمراجعة
المستمرة بنا ًء على تطور حالة الوباء.
هل صحيح أنه ال توجد أقنعة في رياض األطفال؟
نعم هذا صحيح.
هل يجب على التالميذ ذوي اإلعاقة ارتداء األقنعة؟
إذا كانت اإلعاقة غير متوافقة مع استمرار استخدام القناع  ،فال ينبغي لهم ارتدائه.
ما هي تدابير النظافة التي يتم وضعها؟
كثرة غسل اليدين .تهوية البيئات الداخلية .تطهير البيئات واألسطح .سيتم تجهيز نقاط الدخول والخروج
ضا في الفصل الدراسي.
المشتركة بأجهزة التطهير اليدوية .موزع الجل أي ً
كيف يتم تنظيف األماكن المدرسية؟

يتم ضمان التنظيف اليومي والتطهير الدوري لجميع البيئات وتوثيقها من خالل سجل يتم تحديثه بانتظام لجميع
المساحات والمفروشات واألشياء.
ما يجب القيام به في حالة ظهور أعراض األنفلونزا على التلميذ
إذا أصيب التلميذ بالحمى فهل يذهب إلى المدرسة؟
ال .إن بروتوكوالت السالمة واإلرشادات الصادرة عن اللجنة العلمية الفنية تنص على وجوب البقاء في المنزل
في وجود درجات حرارة تزيد عن  37.5درجة مئوية أو غيرها من األعراض الشبيهة باإلنفلونزا.
ماذا يحدث إذا أصيب التلميذ بالحمى أو أعراض أخرى خالل ساعات الدراسة؟
سيرافق التلميذ إلى مكان مخصص (مستوصف) .سيتم االتصال بأولياء األمور ألخذ التلميذ .يجب على اآلباء
فورا لإلبالغ عن األعراض وتحديد كيفية المتابعة.
االتصال بطبيب األطفال  /طبيب الرعاية األولية ً
هل أحتاج إلى شهادة إلعادة قبول طفلي بعد مرض غير كوفيد  19؟
سيقدم الوالدان بيانًا في وقت العودة يوضح أسباب الغياب .في رياض األطفال  ،ال يمكن إعادة قبول التالميذ
الذين تغيبوا أكثر من ثالثة أيام بسبب المرض إال بشهادة طبية .في حالة الغياب لمدة تقل عن ثالثة أيام في
حاالت الكوفيد 19
ما هي العواقب المترتبة على المدرسة إذا كان التلميذ إيجابيًا الختبار فيروس كورونا؟
ستقوم الهيئية الصحية المتخصصة بإجراء الفحوصات الالزمة .بنا ًء على نوع التعرض  ،سيتم تحديد نوع
الحجر الصحي (فردي  ،فصل  ،مدىسة) وسيتم إخطار العائالت .يتم تحديد الطرق منفردة وحصرية من قبل
ATS.وليس من قبل المدىسة.
في حالة الحجر الصحي للفصل  ،هل سيتم تفعيل التعلم عن بعد؟
نعم  ،تبقى األدوات المعدة للموجة األولى (مدرسة  )365متوفرة وستستمر الدروس حسب ما تم إعداده وفقًا
للجنة العلمية الفنية.
ماذا أفعل إذا كان طفلي إيجاب ًيا لـكوفيد  19أو كان على اتصال بشخص إيجابي؟
يجب على اآلباء إخطار مدير المدرسة وممثل المدرسة على الفور.
كيف يمكنني إعادة قبول طفلي بمجرد تعافيي من الكوفيد 19؟
ال يمكن إعادة قبول التالميذ الذين ثبتت إصابتهم بعدوى الكوفيد اال ان تظهر "حدوث سلبية".

