
 نا  كورو مواجهة فيروس  مؤشرات 

يلي بما المدرسة لتزمت          

الدولة إليها تشير التي التوجيهية والمبادئ القوانين مع يتوافق بما متاح، هو بما  ، أفضل بشكل المدرسة تنظيم   . 

الصحية الطوارئ حاالت في حتى المدرسية الخدمة لضمان الممكنة والتنظيمية التعليمية الحلول جميع عن البحث   . 

وهو ،  الجديدة التقنيات باستخدام فعال تعليم توفير من التمكن أجل من الجديدة التقنيات استخدام على المعلمين تدريب    

؛  األطفال تعلم وتسهيل الصحية الطوارئ فترات في أيًضا مفيد  

الجديدة التقنيات استخدام على األسر ، أمكن  وحيثما ، والفتيات األطفال مساعدة   . 

بحالة المتعلقة والصدمات التوتر فترات خالل ، واألسر واألطفال للمعلمين ، أمكن حيثما ، التربوية النفسية المساعدة    

الصحية الطوارئ . 

يلي بما األسرة تلتزم  : 

انتشار واحتواء بمنع الخاصة الوثائق اقرأ    SARS-CoV-2 المبادرات نع باستمرار واستفسر المعهد  موقع  على  

 .المقترحة

37.5 عن الحرارة درجة ارتفاع أو التنفسي الجهاز في مشاكل  وجود حالة وفي ،  وعائلتك طفلك صحة من تحقق    

لك قيل ما باتباع ، األطفال طبيب أو بالطبيب واتصل المنزل في به احتفظ ، (السابقة الثالثة األيام في حتى) درجة . 

(.إلخ ، مطهر هالم ، أقنعة / قناع ، المثال سبيل على) الوباء الحتواء القانون يتطلبها التي الحماية وسائل توفير    

تكون قد أعراض ظهور حالة في طفلك الصطحاب المدرسة إلى اذهب    COVID-19 ( تنفسية أعراض ، حمى ).  

المدرسة اتصال حالة في ممكن وقت أسرع في الهاتف على الرد المندوبين أو العائالت على يجب . 

الفيروس انتشار لمنع صحيح بشكل والتصرف والفهم الفهم على الطفل ساعد   . 

لطفلك؛ المدرسة إلى والذهاب المدرسة ترك / لدخول واإلجراءات الجداول احترام    

مغادرة ومع التعليمية األنشطة إغالق حالة في    DDI (المتكامل الرقمي التعليم) ، أطفالهم مساعدة العائالت من نطلب  

ومساعدتهم منهم االقتراب تحاول التي األخرى العائالت ومساعدة الرقمية التعليمية األنشطة لتنفيذ المعلمين مع والتعاون  

اإلمكان قدر . 

يلي بما  ، العمر مع يتوافق بما  ، التلميذ / والتلميذ الولد / الطفل يلتزم  : 

السارس انتشار تجنب ومحاولة للوقاية البسيطة القواعد على تعرف    CoV2 المعلومات عالمات خالل من المقترحة  

؛  دائًما وطبقها النظافة عمال قبل من ، المعلمون قالها والتي ، المدرسة في الموجودة  

الفيروس انتشار وتجنب الوقاية تدابير عن تتحدث التي المعهد وثائق في الموجودة القواعد جميع واحترام قراءة   . 

بـ اإلصابة لخطر معرضة تعتبر التي الدراسة ساعات خالل بأعراض شعروا إذا فوًرا المعلمين بإخطار قم    COVID-

؛  العدوى خطر وتجنب السالمة بروتوكوالت بتفعيل للسماح ، 19  

وعلى المدرسة في التعليمية األنشطة في ، المدارس أطفال ، النظافة عمال  ، المعلمين مع مسؤول بشكل التعاون    

في فرد كل حق واحترام ، الصحية الطوارئ لحاالت المفعلة ، الرقمية المنصات استخدام وبالتالي ، (المنزل في) مسافة  

المعهد وقواعد التعلم . 

حالة في    DDI (المنزل من بعد عن التدريس) ، المعهد لوائح من الجيدة  السلوك قواعد تحترم "االلتقاء" المدرسة أثناء  

الطوارئ حاالت في حتى المدرسية الخدمة لضمان الممكنة والتنظيمية التعليمية الحلول جميع عن البحث.الجيد والتعليم  
 .الصحية

مفيد وهو ، الجديدة التقنيات باستخدام فعال تعليم توفير من التمكن أجل من الجديدة التقنيات استخدام على المعلمين تدريب    

؛ األطفال تعلم وتسهيل الصحية الطوارئ فترات في أيًضا  

الجديدة التقنيات استخدام على األسر ، أمكن وحيثما ، والفتيات األطفال مساعدة   . 



بحالة المتعلقة والصدمات التوتر فترات خالل ، واألسر واألطفال للمعلمين ، أمكن حيثما ، التربوية النفسية المساعدة    
الصحية الطوارئ . 

يلي بما األسرة تلتزم  : 

انتشار  واحتواء بمنع الخاصة الوثائق اقرأ    SARS-CoV-2 المقترحة المبادرات عن باستمرار واستفسر المعهد موقع على . 

درجة 37.5 عن الحرارة درجة ارتفاع أو التنفسي الجهاز في مشاكل وجود حالة وفي ، وعائلتك طفلك صحة من تحقق    

لك قيل ما باتباع ، األطفال طبيب أو بالطبيب واتصل المنزل في به احتفظ ، (السابقة الثالثة األيام في حتى) . 

(.إلخ ،  مطهر هالم ، أقنعة / قناع ، المثال  سبيل على) الوباء الحتواء القانون يتطلبها التي الحماية وسائل توفير    

تكون قد أعراض ظهور حالة في طفلك الصطحاب المدرسة إلى اذهب    COVID-19 (تنفسية أعراض ، حمى).  يجب  

المدرسة اتصال حالة في ممكن وقت أسرع في الهاتف على الرد المندوبين أو العائالت على . 

الفيروس انتشار لمنع صحيح بشكل والتصرف والفهم الفهم على الطفل ساعد   . 

لطفلك؛ المدرسة إلى والذهاب المدرسة ترك / لدخول واإلجراءات الجداول احترام    

مغادرة ومع التعليمية األنشطة إغالق حالة في    DDI (المتكامل الرقمي التعليم) ، أطفالهم مساعدة العائالت من نطلب  

 ومساعدتهم منهم راباالقت تحاول التي األخرى العائالت ومساعدة الرقمية التعليمية األنشطة لتنفيذ المعلمين مع والتعاون
اإلمكان قدر . 

يلي بما ، العمر مع يتوافق بما ، التلميذ / والتلميذ الولد / الطفل يلتزم  : 

السارس انتشار تجنب ومحاولة للوقاية البسيطة القواعد على تعرف    CoV2 المعلومات عالمات خالل من المقترحة  

؛ دائًما وطبقها  النظافة عمال قبل من ، المعلمون قالها والتي ، المدرسة في الموجودة  

الفيروس انتشار وتجنب الوقاية تدابير عن تتحدث التي المعهد وثائق في الموجودة القواعد جميع واحترام قراءة   . 

بـ اإلصابة لخطر معرضة تعتبر التي الدراسة ساعات خالل بأعراض شعروا إذا فوًرا المعلمين بإخطار قم    COVID-19 ، 

؛ العدوى خطر جنبوت السالمة بروتوكوالت بتفعيل للسماح  

مسافة وعلى المدرسة في التعليمية األنشطة في ، المدارس أطفال ، النظافة عمال ، المعلمين مع مسؤول بشكل التعاون    
التعلم في فرد كل حق واحترام ، الصحية الطوارئ لحاالت المفعلة ، الرقمية المنصات استخدام وبالتالي ، (المنزل في)  

المعهد وقواعد . 

من الجيدة السلوك قواعد تحترم "االلتقاء"  أثناء المنزل من بعد عن التدريس حال في  

الجيد والتعليم المعهد لوائح . 


