هى دى الترجمه بتاعت القواعد للغياب
يجب أن يتغيب طفلي عن المدرسة (ألسباب صحية أو ألسباب أخرى)
أبلغ المدرسة على الفور بغيابي عن طريق ملء استمارة الطلب •
:من مدرسة طفلك
: https://forms.gle/9Hz13yW2QX4ytUcN6رابط الروضة -
: https://forms.gle/WdMSb27ZWdhYi9pa8رابط المدرسة االبتدائية -
: https://forms.gle/tuNJ7j8t5ADcECDKAرابط المدرسة اإلعدادية -
.تحديد ما إذا كان الغياب ألسباب صحية أو ألسباب أخرى
إذا كان من المستحيل استخدام النموذج  ،فسيظل من الممكن التواصل
الغياب (يذكر إذا كان ألسباب صحية أو غيرها مع ذكر االسم
اللقب والضفيرة والفئة التي ينتمي إليها الطفل) إلى العنوان البريدي الجديد
rientroascuola@icscopernico.it.
في حالة الغياب ألسباب صحية  ،يجب االتصال على الفور بطبيب األطفال  ،في حالة حدوث ذلك •
.قد تصف األعراض المنسوبة إلى كوفيد  19-السدادة القطنية
في المدرسة  Covid-19لدي  /أو ابنتي  /أو أعراض تعزى إلى
الحمى> =  37.5درجة أو أعراض أخرى مثل :السعال  ،والصداع  ،والغثيان  /القيء  ،واإلسهال  ،والتهاب الحلق  ،والصعوبة(
)التنفس  ،آالم العضالت  ،احتقان األنف  ،القشعريرة  ،فقدان أو نقص الرائحة أو الذوق
بعد مكالمة هاتفية من المدرسة  ،أذهب بسرعة إلى المدرسة 1.
أستلم نموذج الشهادة الذاتية (نموذج  )2من المدرسة مع 2.
يتم تقديم رأس المدرسة أو الطابع عند النقطة العازلة
أتصل بطبيب األطفال ذو االختيار الحر وأتبع تعليماته 3.
إذا اقترح طبيب األطفال ذلك عن طريق الهاتف  ،أو إذا لم يكن طبيب األطفال كذلك 4.
متوفر  ،آخذ على الفور  /أو ابنتي  /أو المسحة
من خالل تقديم نموذج الشهادة الذاتية
ما تحتاجه للعودة إلى المدرسة#
في حالة أنه بعد االتصال بطبيب األطفال المختار لم يكن كذلك
:مسحة مصنوعة
أكتب المبرر في اليوميات إلبالغه بأنني أرسلت التصريح •
من العودة

أقوم بتعبئة نموذج إقرار العودة إلى المدرسة وإرفاقه بالبريد اإللكتروني •
 rientroascuola@icscopernico.itموجهة إلى

:أو امأل النموذج المتعلق بطلب المدرسة لطفلك
: https://forms.gle/2jNagDQnJSNB4B2k9روضة  -الرابط -
: https://forms.gle/c7njsi2JyTUTkRVA8المدرسة االبتدائية  -الرابط -
: https://forms.gle/iQLmL4BQrN2qfe7J7المدرسة اإلعدادية  -الرابط -
:في حالة إجراء المسحة
 rientroascuola@icscopernico.itأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المدرسة على العنوان •
إرفاق شهادة العودة اآلمنة الصادرة عن المجتمع
 ،طبيب أطفال (الذي ال يتطابق مع المستند الذي يشهد على نتيجة المسحة)
 Covid Contact Person ofأو أقوم بتسليمها في مظروف مغلق لعناية
.الضفيرة
وأكتب التبرير في اليوميات (االبتدائية والثانوية) إعالم •
.أرسلوا شهادة العودة اآلمنة عبر البريد اإللكتروني
فرد األسرة المتعايش إيجابي
)سيتم عزل جميع أفراد األسرة(
 rientroascuola@icscopernico.itأنقل المعلومات على الفور إلى المدرسة
:عند العودة إلى المدرسة
أكتب التبرير في اليوميات 1.
مرفقًا به ) (rientroascuola@icscopernico.itوأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المدرسة 2.
شهادة العودة اآلمنة إلى المجتمع (صادرة عن طبيب األطفال)
ابني كان على اتصال مباشر مع شخص إيجابي
مضطرا لفعل أي شيء  ،ما لم تظهر نتائج االتصال القريبة الحقًا
لست
ً
إيجابي
في صف ابنتي  ،يكون الزميل أو المعلم إيجابيًا
إلى الوسادة
 ATSأنا في انتظار اتصال من مدير المدرسة الذي ينقل توفير
.ميالن بخصوص الحجر الصحي للفئة أو القسم

