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واألمهات آلباءل  

الحضانةمدرسة    

بتدائيةإلالمدرسة ال  

 المدرسة الثانوية 

كترونيإللموقع ا / ATTI 

 

 مؤشرات السلوك 

حاجة الى فيروس كورونا و الستمرار حالة الطوارئ بسبب إسي يظهرمعقد بشكل خاص بسبب الدراالعام بداية 

الذين  األشخاص، و  اآلباء واألمهاتو  ،دارةإلطاقم الو  ،المعلمون و: التالميذ ،ضمان شروط السالمة للجميع 

من المدرسة̣ عالقةبطريقة مختلفة هم على   

رات الواردة  في خطط األنشطة المدرسية مع تطبيق المؤشتالمتيا تيرمي في ʺ س̣   أوفيمياʺ التعليميةالمؤسسة 

التي أنشات من ، جراءات التي صاغتها اللجنة الفنية العلميةإلاالذي يتضمن  2020/2021 المدرسيالبرنامج 

و في التحديثات  2020مايو 28 فيروس كورونا في وثيقةبحالة الطوارئ المتعلقة  دارة طرف وزارة الصحة إل

 الالحقة̣

جراءات التي تتخذها المدرسة :فيما يلي يتم سرد اإل   

تنظيم الفصول الدراسية مع مقاعد متباعدة   ˗  

تحديد الفئات المراد تقسيمها  ˗ 

ستخدام بعض الغرف و المباني إلمحتمل تغيير ا  ˗ 

تحديد أبواب الدخول و الخروج  ˗ 

مجموعات صغيرة من التالميذمحتمل تنظيم محاكاة مع   ˗ 

مراجعة اتفاقية المسؤولية المشتركة   ˗ 

قواعد المؤسسةمراجعة    ˗ 

، و  اآلباء واألمهاتدارة و إلطاقم التالميذ ،و المعلمون، و للتقوم المدرسة بوضع بروتوكوالت سلوكية محددة 

 األشخاص الذين بطريقة مختلفة هم على قرب من المدرسة̣

  ̣بشكل ناجحالبدء إلعادة  مع المدرسة للتعاونمدعوون  اآلباء واألمهاتو بذالك جميع 



 

يجب احترامها :فيما يلي يتم سرد القواعد األولى التي   

 

 دخول الى المكاتب

 ˗   سكرتارية و الرئاسة فقط عن طريق الموعد ̣يمكنهم الدخول الى مكاتب الاآلباء واألمهات  

:رسال بريد الكتروني الى إأو عن طريق   0968 53141 بالرقم الموعد عن طريق االتصاليمكن طلب   

  www.icseufemia.edu.it 

 

ستخدام إم الدخول الى المكاتب بيمكنه مستندات من مكتب األمانةأخد الذين يريدون تسليم أو  واألمهات األباء

: ستمارة التي يصرحون بها بعد تعبئة اإل و˝ الكماماتʺ األقنعة الطبية   

فيروس كورونال عدم الخضوع لتدبير الحجر الصحي أو عدم اختباره إيجابيًاب ➢  

فيروس ل  درجة وعدم وجود أعراض أخرى تعزى إلى 37.5عن أقل درجة حرارة الجسم أن تكون  ➢

 كورونا   

الماضية يوًما 14 كوفيد خالل ال كون على اتصال وثيق بشخص مصاب بفيروسي أنه لم ➢  

 

خروج التالميذ˗ دخول   

التالميذ الى  صلسيلتجنب التجمعات ، في جميع المجمعات سيكون هناك مؤشرات للمداخل و المخارج̣     ˗ 

  ̣ من مداخل مختلفة ذات الصلة الفصول الدراسية 

الى المدرسة  هيمكن لوالد واحد فقط مرافقة الطفل  ˗ 

للوالدين ، ال عند الدخول وال عند الخروج ، بالدخول إلى مباني المجمعات. سيتعين على اآلباء ال يسمح  ˗

 التوقف أو االنتظار خارج البوابات.

بهم الئحة خاصة صدارإأطفال الحضانة سيتم  أمهاتوألباء  ˗   

يومي. بشكلالتحقق من صحة أطفالهم  و األمهات ءجميع اآلبا تعين علىي˗    

 

من خالل موقع المدرسة. نشرهاالً ودقة والتي سيتم المؤشرات األولى بوثائق أكثر تفصي ستتبع هذه  

 

 مدير المدرسة
 فيوريال كاريري األستادة

 استبدال التوقيع بخط اليد بالطباعة

يعي  2، الفقرة  3وفقا للمادة  39/1993من المرسوم التشر  

http://www.icseufemia.edu.it/

