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من املدرسة االبتدائية اىل الثانوية

دخول مدريس منتظم يف اطار احرتام 

ات الصحية  التعلي

يك يتّم دخول كّل التالميذ يف ظروف جيّدة، نتّخذ تدابري 

. لضامن سالمة الجميع

إنّها معك وبفضل املسؤولية واليقظة الجامعية، 

سنضمن التعليم للجميع وحامية التالميذ والبالغني.

إليك كيفية سري يوم طفلك والقواعد التي يجب 

. اتباعها لحامية نفسك واآلخرين

معاً سوف ننجح.

لنحمي بعضنا البعض

رقم الهاتف املّجاين للحصول عىل املعلومات املتعلقة بفريوس 

كورونا: 0800130000 

      ARABE
Livret d'information aux familles

(protocole sanitaire du 01.09.20) 
Traduction par le CASNAV-CAREP 

de l'académie de Nancy-Metz



قبل مغادرة البيت

عند وجود أعراض أو شعور بالحمى، تأكد من قياس درجة حرارة طفلك .

إذا كانت درجة الحرارة فوق38  درجة مئوية، يجب أن يبقى طفلك يف املنز 

ل.

اذا كان شخص مصاب يف بيتك، عليك إبقاء طفلك يف املنزل. سيتّم تقديم 

دورات التعلّم عن بعد .

عند الوصول اىل املدرسة

يكون التجّمع (الحشد) والتقاطع محدودين قدر اإلمكان.

يُسمح للمرافقني بالدخول اىل املدارس:

-- بارتداء قناع (كاممة)،

-- بعد تطهري اليدين.

طوال اليوم

ارتداء القناع (الكاممة)

، ابتداء من 11 سنة

ل. ارتداء القناع اجباري لكّل األطفا

نظافة اليدين

يقوم األطفال بغسل اليدين عند وصولهم للمؤسسة 

، -- قبل كّل وجبة أكل

ض، -- بعد الذهاب اىل املرحا

-- املساء، قبل أو عند رجوعهم اىل املنزل. 

؟ كيف تغسل يديك بشكل صحيح

. غسل اليدين بالصابون ملّدة 30 ثانية

. جّفف مبنشفة ورقية ميكن التخلّص منها أو يف الهواء الطلق

ملحوظة:  يف رياض األطفال واملدرسة االبتدائية، ميكن استخدام 

ل  سائل  الكحو

(الهيدرولكووليك) تحت إرشاف الكبار.

يف املطعم املدريس

-- يتّم تنظيف وتعقيم طاوالت قاعة الطعام بعد كّل خدمة.

-- يف األماكن التي تتطلّب ذلك، يتناول التالميذ من نفس الفصل الغداء 

معاً، ويتّم احرتام مسافة مرت واحد بني املجموعات.

يف ساحة االسرتاحة

 --يُسمح بالدخول إىل املساحات واأللعاب الجامعية وكذلك املقاعد.

-- يُسمح بتوفري األشياء املشرتكة ضمن نفس الفصل أو نفس 

املجموعة: كرات...

ماذا يحدث إذا ظهرت أعراض عىل التلميذ ؟

يتّم عزل التلميذ بقناع (كاممة) تحت إرشاف شخص بالغ يرتدي 

. قناعاً أيضاً

سيتّم االتصال بك برسعة من قبل املدرسة أو املؤسسة التي ستدعوك 

. لرؤية طبيبك قبل العودة إىل الفصل

بعد نهاية الدروس

-- عىل األقّل مّرة واحدة يوميّاً ، يتّم تنظيف األرض واملساحات 

الكبرية وكذلك املساحات التي تّم ملسها من طرف التالميذ وأعضاء 

. التدريس (الطاوالت واملكاتب)

. -- يتّم تهوية املبنى كّل 3 ساعات عىل األقّل ملّدة 15 دقيقة

كن تكييف هذه التدابري من طرف السلطات الصحية يف  ي

املناطق التي ينترش ويرتفع فيها الفريوس. سيتم دعم العائالت 

وفقاً الحتياجاتهم
معرفة أكرث :

www.education.gouv.fr

 ، بالنسبة لألطفال الذين تقّل أعامرهم عن 11 سنة

ارتداء القناع (الكاممة) ليس مناسباً لكن الحفاظ عىل 

. أكرب مسافة بني الطاوالت مستحبّة




