
 المدرسةالقواعد الرئيسية المتعلقة بعمل 

 متى تبدأ المدرسة؟ 

  14المدرسة االبتدائية والمدرسة اإلعدادية:   -سبتمبر  7روضة األطفال:  -العودة إلى المدرسة ، في الفصل  ، بالمواعيد التالية: 

 سبتمبر 

 طبيعي لساعات العمل لتسهيل إدخال الطالب.  انقاصاألسبوع األول سيكون هناك 

 هل كل الفصول تأتي وتذهب في نفس الوقت؟

. ارجع إلى خطة العودة )على  لحظة الخروج بمواعيد متتاليةوستترك المدرسة  متتالية بمواعيدال ، ستدخل الفصول إلى المدرسة 

( للتحقق من الجدول الزمني لفصلك  /http://www.comprensivosantambrogio.edu.itالصفحة الرئيسية للمؤسسة:  

 الدراسي. سيتم تحديد طرق الوصول إلى الفصول الدراسية بعالمات خاصة. 

 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  

 آلخرين.ا

 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  

لميذ في الخارج لتسليمه إلى الوالدين. يجب على  سيرافقونهم إلى الفصل. في حالة الخروج المبكر ، سيرافق الموظف المساعد الت

 الوالد عدم دخول المدرسة ويجب عليه ارتداء قناع.

 
 

 هل يجب على التالميذ أن يكون معهم أقنعة؟

 نعم ، يجب أن يكون لدى الطالب دائًما قناعان )يفضل أن يكون جراحيًا( ، أحدهما لالستخدام واآلخر احتياطي 

التالميذ األقنعة دائًما؟هل يجب أن يرتدي   

سنوات ، بما  6استخدام األقنعة اإللزامية لجميع الموظفين والتالميذ الذين تزيد أعمارهم عن   الواجبفي الوقت الحالي ، من 

 يتوافق مع أي إعاقات. 

 ما هي تدابير النظافة المعمول بها؟

طح. سيتم تجهيز نقاط الوصول والخروج المشتركة بأجهزة تعقيم كثرة غسل اليدين. تهوية البيئات الداخلية. تطهير البيئات واألس 

 اليد. موزع الجل أيًضا في الفصل الدراسي. 

، فهل يمكنه الذهاب إلى المدرسة؟  بالسخونةماذا تفعل في حالة ظهور أعراض أنفلونزا على التلميذ إذا أصيب التلميذ   

  درجةجنة العلمية الفنية تنص على وجوب البقاء في المنزل في وجود ال. إن بروتوكوالت السالمة واإلرشادات الصادرة عن الل

درجة مئوية أو أعراض أخرى شبيهة باإلنفلونزا.  37.5حرارة تزيد عن    

أو أعراض أخرى خالل ساعات الدراسة؟  بالسخونةماذا يحدث إذا أصيب التلميذ   

التلميذ. يجب على اآلباء  ألخذالتصال بأولياء األمور  (. سيتم االحجرة الطبية بالمدرسةسيرافق التلميذ إلى مكان مخصص )

 االتصال بطبيب األطفال   فوًرا لإلبالغ عن األعراض وتحديد كيفية المتابعة.

 

؟ 19بعد اصابته بفيروس الكورونا كوفيد  المدرسةابني الى   العادةهل احتاج الى شهادة   



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.

)وليس في   المرفقالنموذج   ملء يجب تبرير جميع حاالت الغياب )من أي نوع( في يوم العودة إلى المدرسة ، من خالل

(. انظر إلى الترجمة العربية للنموذج المرفقة هنا. في حالة عدم وجود مبرر ، لن يتم قبول التلميذ في الفصل وسيتم الدياريو

 استدعاء الوالدين على الفور.

ان التلميذ إيجابيًا في حالة الغياب ألقل من ثالثة أيام حاالت اإلصابة بفيروس كورونا ما هي العواقب المترتبة على المدرسة إذا ك

 الختبار فيروس كورونا؟ 

(   الفصل او المدرسةستقوم  بإجراء الفحوصات الالزمة. بناًء على نوع التعرض ، سيتم تحديد نوع الحجر الصحي )فردي  ،   

نفس الجهة.منفردة وحصرية من قبل  الطرقوسيتم إخطار العائالت. يتم تحديد  ATS كن من   ول ليس من قبل المدرسةالتحديد و   

؟ اخر ايجابي بشخص اتصاللـفيروس كورونا اوعلى ماذا أفعل إذا كان طفلي إيجابيًا   

يجب على اآلباء إخطار مدير المدرسة وممثل المدرسة على الفور.   

   ؟ 19فيروس كورونا كوفيد  كيف يمكنني إعادة قبول طفلي بمجرد تعافيي من

اال بعد حصولهم على شهادة طبية تشير الى سلبية الشخص.  19الكوفيد ال يمكن إعادة قبول التالميذ الذين ثبتت إصابتهم بعدوى    

 


