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 ببعض المهام لبدء العام الدراسي بسالم. ماألعزاء ، سنكلفك ولياء أيها اال

ال يسمح ألولياء األمور بدخول المدرسة إال في حاالت خاصة. حتي في حالة نسيان المواد المدرسية أو غيرها من األغراض  .1

 الشخصية ، فيرجي  من اآلباء عدم الذهاب إلى المدرسة.

 بالدخول إلى مباني المدرسة ويجب أن: ( الولي الضرورة ، يُسمح ألحد الوالدين فقط )أو من ينوبعند  .2

 ،هطهر يديي● 

 قناع ،ال يرتدي● 

 .التصريح الذاتي يمأل● 

 .المدرسةفي بالعاملين ل بالمدرس أو اتصاال يرجي، خاصو  ألمر طاريئ 

 .مسافة بين األشخاص ال تقل عن متر واحدالعلى يجب الحفاظ  ل و المخرجعند المدخ .3
 التي يجب ان تحترم. : فترات زمنية مقسمةللمجمع المدرسي منظم حسب  دخول وخروج التالميذ .4

 مسبق. بموعدكل يوم االدارة يسمح الدخول إلي  .5
 يجب احترامها بدقة.إعالم العائالت بها والتي  سوف يتم ,مسالك للدخول و الخروج في كل مقر مدرسي يوجد .6

 رتداء القناع عن طريق لمسه فقط من األربطة.إغسل أيديهم جيًدا ، والعطس والسعال في الكوع ، وب بناء عمليا األ ذكيرمن المهم ت .7

لذلك من الضروري قياس درجة  -درجة  37.5 أو أعلي من )تساويحمى الذين يعانون من البنائهم عدم إرسال أيجب على اآلباء  .8

 إذاأو عدم وجود طعم أو رائحة ، أو وآالم العضالت ، أوالصداع أواإلسهال أوالقيء أأو البرد  لسعال ا وأالحرارة كل صباح( 

الة في هذه الح .درسةإلى الم ,و الصحيالذاتي شخاص الخاضعين للعزل اأو األ COVIDيوًما مع مرضى  14تواصلوا في آخر 

 .صحية إعالم إدارة المدرسة عن غياب اإلبن السباب  كذلكوالخاص بهم   طبيبالى الوالدين إبالغ يجب عل

ان الذي يقتضيه األعراض المذكورة أعاله ، فسيتم تطبيق بروتوكول األم ليه عظهرت ودرسة بتوعك في الم التلميذشعر إذا  .9

. لهذا إبنهاالصطحاب درسة إلى الم قت ممكنفي أقرب و يجب عليها الحضورو التي الفور  علي   األسرة عالم القانون: سيتم إ

 .ساعات الدراسةخالل التواصل هاتفيا مع أحد االولياء أو من ينوبه   تمكين إدارة المدرسةالضروري من  السبب ،

 .من مختلف األقسامبين التالميذ حتكاك لتجنب اال ستقبال()قاعة إها بعدخدمة ما قبل المدرسة وما تقديم لن يتم  .10

عن بُعد )استخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول( وقراءة جميع تلك التي ، حتى  جتماعات المدرسةاجميع لحضور المن المهم جًدا  .11

 واللوائح بعناية. مات يلالتع

 .IMMUNIبتنزيل تطبيق  نصح صول على حماية أكبر للجميع ، يللح .12

 دراسية سعيدة! هتمامكم ، أتمنى لكم سنةإأشكركم على 
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