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دليل الوالدين
للعام الدراسي 2020–2021

الرجوع إىل الفصول المدرسية اليومية بشكل شبه طبيعي مع االلتزام باإلجراءات الصحية

دور الوالدين في الحفاظ عىل سالمة األطفال بالمدارس

الكشف عن األعراض كل صباح

 افحص طفلك كل صباح للتحقق مما

 إذا كانت لديه أي من هذه األعراض. إذا

 وجدت أي منها، فيجب عىل الطفل

البقاء بالمنزل: 

 الحمى أو السعال أو ضيق التنفس

 / صعوبة التنفس، التهاب الحلق،

القشعريرة، ألم عند البلع.

 رشح األنف / احتقان األنف، الشعور

 بالتعب / اإلرهاق / القيء / اإلسهال /

فقدان الشهية بدون سبب.

 فقد اإلحساس بالتذوق أو الشم، ألم

 في العضالت أو المفاصل، صداع، أو

التهاب باطن الجفن ) احمرار العينين(.

 يجب عىل الطالب أو اآلباء أو أفراد األسرة

عدم دخول المدرسة إذا: 

 شعرت بأنك مريض أو لديك أي من

أعراض كوفيد-19

 كنت عىل اتصال وثيق بحالة مؤكدة

من كوفيد-19 في آخر 14 يوًما

 كنت عىل اتصال وثيق مع شخص

 لديه أعراض وعىل اتصال وثيق بحالة

مؤكدة من كوفيد-19 في آخر 14 يوًما

سافرت خارج كندا خالل آخر 14 يوًما.

حافظ عىل مسافة آمنة

 حافظ عىل مسافة مترين بينك وبين

اآلخرين بقدر المستطاع: 

 أثناء ركوب وسيلة االنتقال والهبوط

منها.

 أثناء التعامل مع معلم أو موظف

 بالمدرسة أو أولياء األمور والطالب

اآلخرين.

 احضر فوًرا ألخذ الطالب
 إذا ظهرت عليهم أعراض

بالمدرسة

 ُسيطلب منك الحضور ألخذ طفلك

 من المدرسة عىل الفور إذا ظهرت عليه

 أعراض المرض. يرجى التأكد من توافر

 أحدث بيانات اتصال خاصة بك لدى

 المدرسة بحيث يمكنهم الوصول إليك إذا

احتاج طفلك للمغادرة.

التعلم في العام الدراسي الجديد

 سيعود الطالب إىل المدارس بشكل يومي في بداية العام الدراسي الجديد. ثمة إجراءات

 صحية يجب عىل الجميع اتباعها لتقليل خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد

كوفيد-19 والمساعدة عىل الحفاظ عىل السالمة.

 في الوقت الذي ستطور فيه مدرستك خطة لتحقيق التوصيات الصحية للحكومة،

سيكون عىل الجميع أن يلعب دورًا.

 استخدم أداة التقييم الذاتي

Self-Assessmentللتحقق مما إذا  

 COVID-19كان يجب إجراء اختبار 

لطفلك.

معلومات متعلقة بـ كوفيد-19

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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 تحدث إىل طفلك عن التدابير الصحية الجديدة التي ستساعده عىل االستعداد لليوم

األول من المدرسة: 

تعقيم األيدي قبل دخول المدرسة والفصول.

المحافظة عىل مسافة بينهم وبين اآلخرين واتباع العالمات في الممرات.

عدم مشاركة الطعام أو األغراض الشخصية

تغطية الوجه عند السعال أو العطس

إخبار موظفي المدرسة في حالة الشعور بالمرض بالمدرسة

قد يتغير وقت الغداء واالستراحة للسماح بمزيد من التباعد الجسدي.

قد يُطلب من الطالب البقاء في مجموعتهم الطالبية لتقليل االتصال باآلخرين.

سيكون عىل الطالب الذين يستقلون الحافلة الجلوس في نفس المقعد كل يوم.

  المجموعة

 المجموعة — أو الفقاعة — هي

 مجموعة من الطالب والموظفين

 الذين يبقون مًعا. سيعتمد حجم

المجموعة عىل مساحة للفصل.

 يقل خطر انتشار فيروس كوفيد-19

 بتقليل التعرض لآلخرين. كما يساعد

 البقاء في مجموعات عىل تسهيل

 وإسراع تتبع الحاالت إذا ُوجد اشتباه

 إصابة بفيروس كوفيد-91 عند أحد

أفراد المجموعة.

 قد يشعر طفلك بالتوتر مما ستبدو عليه األمور بالمدرسة. وفي الوقت الذي ستكون هناك تغييرات، فإن التجربة األساسية للمدرسة

ستكون هي نفسها كما كانت في السابق — سيتعلم األطفال في الفصل مع معلمهم وسيرون أصدقاءهم.

اصطحاب طفلك إىل المدرسة

 إذا كان طفلك معتاًدا عىل استقالل الحافلة، ضع في اعتبارك اصطحابه مباشرًة إىل المدرسة إذا كانت ظروفك الشخصية تسمح بذلك.

سيساعد ذلك عىل التباعد الجسدي في الحافلة للطالب الذين ال تتاح لهم خيارات أخرى سوى استقالل الحافلة.

ما يحتاج الطالب لمعرفته
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التدابير الصحية في المدارس

  لالستعداد لعودةhealth guidelinesستتبع المدارس إرشادات صحية تفصيلية 

الطالب. فعىل سبيل المثال: 

 سيكون هناك مزيد من التنظيف والتطهير للمناطق األكثر مالمسة والمعدات التي

يشترك الطالب في استخدامها.

السماح بالتباعد الجسدي بقدر اإلمكان والذي قد يشمل: 

التباين في مواعيد ركوب وإنزال الطالب لتجنب التكدس

ممرات في اتجاه واحد أو تحمل عالمات وأبواب مخصصة للدخول والخروج.

ترك مسافة بين المكاتب والطاوالت

 تباين أوقات بدء وانتهاء الحصص ووقت الغداء لتجنب ازدحام الممرات وغرف

الطعام

تقييد إشغال الحمامات

 عندما يكون التباعد الجسدي ليس ممكًنا، يجب التركيز أكثر عىل تعقيم اليدين

وتغطية الوجه أثناء الكحة والسعال والتركيز عىل التنظيف.

سيتم تقسيم الطالب إىل مجموعات بقدر اإلمكان حسب الفصل.

 تتضمن تدابير الصحة المدرسية

اآلن أقنعة إلزامية

 كجزء من عدد من تدابير السالمة

 المدرسية الجديدة لمكافحة

 كوفيد - 19، سيكون استخدام

 القناع للطالب من الصف الرابع إىل

 الصف الثاني عشر، وجميع موظفي

 المدرسة، إلزامًيا عند عودة المدرسة

للعام الدراسي 21–2020

 سيكون استخدام القناع إلزامًيا

 للموظفين والمعلمين في جميع

 األماكن حيث ال يمكن الحفاظ عىل

 التباعد الجسدي. سيطلب من

 الطالب ارتداءها في جميع المناطق

 المشتركة والعامة مثل الممرات

 والحافالت. سيتم اإلعفاء للطالب

 والموظفين الذين ال يستطيعون

 ارتداء قناع بسبب االحتياجات الطبية

أو غيرها.

 سيظل استخدام القناع لرياض

 األطفال حتى الصف الثالث اختياريًا.

 يُعد استخدام األقنعة لألطفال الصغار

 تحديًا بسبب صعوبات القياس

 المالئم وااللتزام بإبقائه عىل الوجه.

 باإلضافة إىل ذلك ، تشير األدلة إىل أن

 األطفال دون سن العاشرة قد يكونون

 أقل عرضة من األطفال األكبر سًنا أو

البالغين لنقل كوفيد - 19.

https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-guidance-school-re-entry-scenario-1

