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 طفال ال منة إلى المدرسة مع اآلعودة ال حضيرت  يةكيف

 

 للعائالت  نصائح

 

 

 

 RiESco ترجمة من قبل مركز

 USR Emilia-Romagna من وثيقة

 . العودة إلى المدرسة بأمان. 16 -مواد إلعادة التشغيل  .Covid 19 و 21/ 2020العام الدراسي 

 .قائمة مراجعة الدعم للعائالت 



 

 

 ال يستطيع طفلك الذهاب إلى المدرسة  

   .  إلى المدرسةلذهاب ا يمكنه ال درجة 37.5 تفوقت درجة حرارته كان إذا ➢

 .افحص طفلك كل صباح قبل الذهاب إلى المدرسة

   .إذا كان يعاني من التهاب في الحلق أو سعال أو إسهال أو صداع أو آالم في العضالت  ➢

 .   19شخص مصاب بمرض كوفيد ب خالطإذا  ➢

 .الصحي )اسأل طبيبك عما عليك القيام به( زعليك اتباع جميع التعليمات الصحية الخاصة بالحج

 

 :المعلومات الواجب تقديمها للمدرسة

و    يجب االتصال بهم    نباالشخاص الذيباألسماء أو األلقاب أو أرقام الهواتف أو أماكن العمل    المدرسةابالغ  يجب عليك   ➢

 .طفلك بالمرض في المدرسةشعر لو صطحاب طفلكالذين يمكنهم ا

 

 الصحيحة  الصحية احترام القواعد والعادات 

ن يجب أيًضا او والسعال اوالعطس ايدين كل مرة قبل وبعد األكل الغسل يديه بشكل صحيح. يجب غسل كيفية م طفلك عل    ➢

 .أخبر طفلك عن سبب أهمية غسل يديه دائًما  كمامة .يديه قبل ارتداء البانتظام غسل ي

 لقب. السم والاعليها عاالمة تعريف ب، إلى المدرسةصغيرة او  زجاجة ماء متعددة االستعمال زجاجة ماء لطفلك إحضر  ➢

 ة . تيمكن لطفلك فقط استخدام زجاج 

. عندما يعود طفلك إلى المنزل كمامة اضافية للوجهسية مع طفلك كل يوم. ضع المطهر الشخصي لليدين واالدر  حقيبةال جهز   ➢

 . ا للغسل  فيجب غسله ةقابلتلك البينما  االحادية  مة  اكما ه على الفور. يجب التخلص من ابعد المدرسة ، عليه أن يغسل يدي

 :تخذها في المدرسةا واجبةعلم طفلك االحتياطات ال ➢

 في المدرسة  غسل وتعقم اليدين باستمراريجب  •

 في المدرسة  التزام التباعد الجسدي المناسب بينه وبين زمالئه األخرين يجب  •

 ارتداء الكمامة يجب  •

لتجنب تجنب تبادل أي شيء مع الزمالء ، بما في ذلك زجاجات المياه واللوازم الدراسية في المدرسة   طفلكال يجوز ل •

 19-انتقال عدوى كوفيد

 :بتخطيط وتنظيم نقل ومرافقة طفلك من وإلى المدرسةقم  ➢

م لمس  وعد  الكمامة  أو الحافلة المدرسية ، فيجب عليه دائًما ارتداء  العامة    القطار أو الحافلةكان طفلك يستخدم    إذا   •

. في الحافلة أو فمهوجهه بيديه دون تعقيمهما أوالً. إذا كان طفلك صغيراً ، اشرح لطفلك أنه ال ينبغي أن يضع يديه في 

  و غيرها المسافات و أماكن الوقوف   والمقاعد حول  القطار أو الحافلة المدرسية ، يجب أن يلتزم بالقواعد 

 والحفاظ على المسافة واالهتمام بنظافة اليدين. الكمامة  ، فيجب عليه ارتداءآخرينإذا ذهب طفلك  بالسيارة مع زمالء  •

 .كن قدوة حسنة لطفلك وساعده في تطبيق جميع القواعد •

 

 معلومات للمدرسة والسرة

تعرف على القواعد التي سيتم  .Covid-19 اكتشف كيف ستقوم المدرسة بإبالغ العائالت بحالة إصابة بعدوى ➢

 .اتباعها في هذه الحاالت

ستراحة اال الحرة مثل  نشطةو األ التربية البدنية ،  لممارسة   تعرف على القواعد التي اعتمدتها مدرسة ➢

 .بدقة واطلب من طفلك احترام هذه القواع ،وقواعد المطعم المدرسي ، المدرسية

 .نتشار المرضلتجنب ا  19اطلب من طفلك اتباع قواعد المدرسة الخاصة بمكافحة كوفيد ➢

 

 



 الكمامات 

 . احتفظ بمخزون من الكمامات في المنزل حتى تتمكن من تغييرها عند الحاجة  ➢

 ة  مغلقة في حاوية. ،  يحقيبته المدرسالضع  كمامة احتياطية في  ➢

 .غسلها في المنزل التي يجبالمستعملة  ، و للكمامة عندما يأكل أضف أيًضا كيس لتخزين الكمامات

 :لستخدام المكرر، فيجب انالتستخدم كمامة قطنية قابلة لإذا كنت  ➢

 تغطي األنف والفم وبداية الخدين  •

 يتم تثبيتها برباط وراء األذنين  •

 قل ألعلى ا تكون مصنوعة من طبقتين من القماش •

 ن موانع صحيةممتا ًزا وبدو درجة مئوية يعد مطًهرا طبيعيًا  90البخار عند الن يمكن غسلها يدويًا أو في الغسالة وكيها  •

 

 . ات زمالئه كماممع لط تخ وضع عالمة تعريف عليها لكي ال تبقابلة للغسل سهلة التعرف  شمن القما طفلك  اجعل كمامة ➢

 ربطة فقط.الدرب طفلك على ارتداء الكمامة وخلعها عن طريق لمس ا •

 

 اقتراحات أخرى 

يجب عليه أن يحافظ على التباعد  و لهذا السبب   الكمامة اشرح لطفلك أنه ال يتعين على جميع زمالئه في الفصل ارتداء ➢

 .  نالمعلميارشدات   واتباعالكمتمة وارتداء الجسدي اآالمن 

 : إذا كان لديك طفل صغير ، اشرح له أن المدرسة ستبدو مختلف ➢

 متباعدة المكاتب  •

 يحافظ المعلمون على مسافة مادية •

 الفصل في بعض المدارس ، يتم تناول الغداء في  •

 

حاول أن تعرف ما شعور طفلك وكيف كان تجاوبه مع  و بعد العودة إلى المدرسة ، تعرف على القواعد التي يجب اتباعها  ➢

 والتغييرات التي تبنتها المدرسة. ساعده في معالجة أي مشقة او عدم ارتياح  التحديثات

 .المعلمين ومدير المدرسة  فأبلغفي الفصل ،  هزمالئقبل من  إذا أبلغت عن سلوك غير الئق ➢

انتبه للتغييرات في السلوك. البكاء كثيًرا والحزن واألكل السيئ وعدم النوم جيدًا والصعوبة في التركيز كلها عالمات على  ➢

 غير قصد القلق أو التخوفات بتنقل انت شخصيًا ن ال حذ ًرا ، مع ذلك ، أ كنالتوتر والقلق. 

ذلك: أن تكون على علم ووعي   االنترنت، لو امكن إذا استطعت ، احضر اجتماعات المدرسة ، حتى عن بُعد عن طريق ➢

  تواجدها  ستقلل من حالة قلقك وتبرر بمنطق أي مخاوف محتمل

 

 نصائح إضافية لعائالت التالميذ ذوي اإلعاقة 

 :مشاكل صحية المتعلقة بالعدوى

يمكن العثور على حلول ف 19-اسأل الطبيب إذا كان طفلك يحتاج إلى عناية خاصة فيما يتعلق خطر اإلصابة بعدوى كوفيد   •

 .معينة

 .تعليمات محددة أثناء تدخلهم ، في حالة شعور طفلك بالسوء في المدرسة 118المدرسة أو  •

و مشاكل صحية ، وال يستطيع الذهاب إلى المدرسة.  اطلب من طبيبك شهادة طبية عندما يعاني طفلك من انخفاض المناعة أ •

 .قدم الشهادة في المدرسة

 

 السلوكيات الصحية السليمة 

في حقيبة طفلك وعلم طفلك أن يتخلص منها بعد كل استخدام. قم أيًضا بتعبئة مناديل مبللة مطهرة في  ورقية  ضع مناديل ➢

 .حقيبة وعلم طفلك استخدامها 

 .بهولق ه تحمل اسمه ، في حقيبت صغيرة علم طفلك أال يشرب من الصنابير. ضع زجاجة ماء ➢

 .تعقيمهما من قبلعلم طفلك أال يلمس وجهه بيديه إذا لم يقم بغسلهما أو  ➢



 استخدام معدات الحماية الشخصية 

 ." الكمامة  باستخدام لتمزون ال ي ا،مستمر   معدات الحماية الشخصية   استخدام الطالب الذين يعانون من إعاقة غير متوافقة مع"

 .الوجه في المدرسةكمامةاسأل طبيبك إذا كان طفلك يحتاج إلى ارتداء  ➢

 .لسالمتها  جدا  مهم . لوجه ، فعلمه أن يستخدمه بشكل صحيح ا كمامةإذا اضطر طفلك إلى ارتداء  ➢

 .ا ، اشرح لطفلك أن األشخاص من حوله سيستخدمونه  كمامةإذا لم يستطع استخدام ال ➢

 .ةوجه شفاف  كمامة  مثل ةشفاف معدات إذا كان طفلك يعاني من الصمم ويقرأ الشفاه ، فاطلب من المدرسة شراء  ➢

 

 مشاكل النقل المدرسي

وقدمها  منهم  إذا قال األطباء المعالجون أن طفلك يعاني من مشاكل تتعلق بالعدوى أثناء نقله إلى المدرسة ، فاطلب شهادة   ➢

 .إلى البلدية والمدرسة

 

 دورات المياه في المدرسةاستخدام 

 .اسأل المدرسة عن كيفية تنظيم دورات المياه للمعاقين ➢

 .مكن( تنظيف مقابض األبواب ، وسطح المرحاض ، والحنفيات بمناديل مبللة مطهرة قبل استخدامها كان معلم طفلك )إن  ➢

 .الخروج من الحمام وقبل العودة إلى الفصل ابعدعلم طفلك أن يطهر يديه فور ➢

 

 نصائح إضافية لعائالت التالميذ ذوي صعوبات التعلم المحددة 

 .مضادة للعدوى واألحكام المختلفةو سالمةاللك جميع المعلومات الخاصة باطلب من المدرسة أن ترسل  ➢

 .طفلك عن جميع تدابير السالمة التي اتخذتها المدرسة و إذا كانت واضحة  اخبر ➢

 .بكل األشياء الضرورية لتسهيل تنظيمه مدرسةساعد طفلك كل صباح في تجهيز حقيبة ال ➢

 أنانية بل حفاظا  تليس. الخاصة ئهعدم إعارة اشيا وخرين  و بالمقابل ، من اال شيء  ذكر ابنك من ضورة عدم إستعارة أي ➢

 . مة الجميعسال ىعل
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