فيروس كورونا 19
ارشادات وتوصيات التدابير الصحية للوقاية
يلتزم التلميذ بما يلي:
 احترام تدابير املدرسة املوحدة والبرتوكول الصحي بشأن احتواء مخاطرانتشار عدوى فيروس كوفيد  ،Covid-19خاصة القيام بما يلي:
غسل اليدين جيدا وبانتظام ،أو استخدم محلول الكحول
املطهر ؛
ارتداء األقنعة خالل مغادرة املقاعد ؛
احترم بوابات الدخول واالنصراف وتجنب التجمعات ؛
ابقاء املقاعد متباعدة بشكل مناسب بين مختلف التالميذ؛
 االطالع و تتبع عرض التدريب املقدم من قبل املعلمين. -تعزيز التواصل بين املدرسة واألسرة ؛

-

اتباع التوجيهات العشرة للتعلم عن بعد بواسطة الفيديو املؤرخ
في 16.04.2020؛

-

احترام قواعد استخدام شبكة االنترنت/الويب والتكنولجيات الحديثة
أثناء التعلم عن بعد  ،مع التقيد باحترام الخصوصية ،واألمن
السيبراني؛

-

االطالع وااللتزام باحترام والتقيد بالنظام الداخلي للمدرسة ،بما في ذلك
التقيد بالتوجيهات العشرة للتعلم عن بعد التي هي جزء ال يتجزأ منه،
مع األخذ بعين االعتبار النقط التالية:

الدقة في مواعيد الدروس وحضورها بانتظام ؛
االمتناع عن استخدام الهواتف املحمولة في املدرسة
؛
عدم مغادرة الفصل إال بإذن مسبق من املعلم
بذلك؛

✓

عدم مغادرة الفصل اال عند الحاجة  ،وباحترام
الدور ؛
اتباع األنشطة التعليمية باهتمام وجد واملشاركة
املثمرة بطريقة تساعد على إثراء الدروس
استخدام لغة مناسبة للبيئة التعليمية ؛

التصرف بشكل الئق مع الطاقم املدرس ي ؛
احترام التنوع الثقافي وشخصية األخر ؛

احترام فضاء املدرسة وتجهيزتها وآلياتها؛

املشاركة االيجابية في العمل املدرس ي الفردي و  /أو
الجماعي ؛
✓ االجتهاد في الوفاء بااللتزامات والواجبات الدراسية؛

✓

انجاز الفروض واالختبارات التي يأمر بها املعلمون
بانتظام ؛
املحافظة في حرم املدرسة عن السلوك واملالبس
الالئقة ؛

تجنب إلحاق الضرر باملمتلكات وتجهيزات وأمالك
املدرسة ،وأي ضرر يتم إصالحه يتم على حساب
املتسبب فيه؛
احترام قواعد السالمة املنصوص عليها في النظام
الداخلي للمدرسة (احترام املناطق املشتركة  ،عدم
الوقوف في الدرج أو على شكل تجمعات  ،والتدافع
والركض في املمرات).

يجب على االباء وأولياء أمور التالميذ التقيد بما يلي:

 االطالع وقراءة قواعد اإلدارة املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية لفيروس ، SARS-CoV-2وضمان تطبيقه؛
 احترام جميع قواعد السلوك واألنظمة التي تحددها السلطات املختصةواملؤسسة التعليمية  ،مع إشارة خاصة بضرورة قياس درجة الحرارة اليومية
للطفل بانتظام قبل التنقل الىاملدرسة  ،واحترام مسافة السالمة بين
االشخاص  ،واستخدام وسائل الوقاية (على سبيل املثال األقنعة وما إلى
ذلك) والنظافة الشخصية /استعمال ادوات التطهير الصحية ،وتفادي
السالم بااليدي وتفادي تقبيل االخرين ،واالكتفاء بالتحية عن بعد ،و
االمتثال ألية قواعد بشأن الجداول الزمنية املدرسية ،والتقيد بقواعد
الولوج واالنصراف من املدرسة ؛
 احترام التوجيهات واالرشادات الصحية وقواعد النظافة داخل املدرسة ، التعاون في تنفيذ إرشادات املدرسة  ،من أجل املساهمة في تنفيذ جميعاألنشطة املدرسية في أحسن الظروف وذلك عن طريق القيام وجوبا بما يلي؛
منع الحضور الى املدرسة  ،ووجوب بقاء التالميذ في املنزل بعد
تسجيل درجة حرارة تزيد عن  37.5درجة مئوية أو وجود أعراض
أخرى تشبه األنفلونزا /نزلة برد  ،ووجوب االتصال فورا بطبيب
األسرة والسلطات صحية.
الكشف اليومي عن درجة حرارة االطفال قبل نقلهم إلى
املدرسة وتزويدهم بمعدات الحماية (على سبيل املثال

قناع (أقنعة)  ،جل مطهر  ،إلخ) وأن على العائالت الوعي أ نه يجب على
التالميذ ارتداء القناع في جميع املواقف التي تنص عليها مؤشرات  CTSفي
البيئة املدرسية ؛
منع الدخول أو البقاء في مباني املدرسة ً
أيضا بعد الدخول
 ،في حالة وجود ظروف خطيرة (أعراض شبيهة باإلنفلونزا ،
درجة حرارة تزيد عن  37.5درجة  ،القدوم من مناطق
خطيرة ،أو في حالة االتصال بأشخاص مصابين بالفيروس في
الـ ً 14
يوما املاضية ،إلخ) تبعا لتعليمات السلطات الصحية
املختصة؛
ولعلم األسر أن املؤسسة التعليمية ستعمل على تطبيق
العزلة في الفصل الدراس ي للتلميذ ،بمساعدة املوظفين وفق
التعليمات الصحية ،في حالة االصابة أو وجود حمى و  /أو
أعراض العدوى في الجهاز التنفس ي مثل السعال ،
وتتعهداملؤسسة باالنسحاب في الوقت املناسب للطفل الذي
تظهر عليه مثل هذه األعراض للعودة الى املنزل ،ويتحمل
الولي املسؤولية في هذه الحاالت لالتصال بطبيب األطفال /
الطبيب أو السلطات الصحية املكلفة بالطورائ ؛
منع الولوج  ،باستثناء للحاالت التي يرخص لها الطوارئ
بذلك أو فقط بناء على استدعاء من قبل املعلمين؛
✓ حضر القيام باألنشطة وبحضور األطفال ؛

✓ االلتزام باإلبالغ عن املواقف املحددة للتالميذ في وضع
الهشاشة التي سيتم تقييمها بالتنسيق مع قسم الوقاية
اإلقليمية وطبيب األطفال  /طبيب األسرة  ،دون املساس
بالتزام األسرة في هذا الشأن؛

التزامات االدارة
تتعهد مديرة املدرسة بما يلي:
 التعريف بالعرض التعليمي للمدرسة. نشر والتعريف على نطاق واسع بالتوجيهات والنظام الداخلي للمدرسة؛ إقامة جسور حوار ّبناء مع املعلمين وجميع أطر وطاقم املدرسة؛ مراقبة االلتزام بمواعيد الدخول إلى املد سة  ،و معالجة أي تأخير ًوفقا
ر
للنظام الداخلي للمؤسسة ؛
 عدم االنصراف املبكر  ،إذا لم يكن ذلك ضرور ًيا وألسباب جدية ،ً
وفقاألحكام دليل عمل املدرسة؛
 اشعار املدرسة بأي مشاكل قد تكون لها إنعكاسات على األداء التعليميللتلميذ.
 تأكد من أن التلميذ يحترم توجيهات املدرسة ويشارك بشكل فعال فياالنشطة املدرسية ،و يؤدي واجباته  ،واحضار الكتب واملستلزمات املدرسية
ً
يوميا ؛
 تتبع الحضور املستمر للطفل. دعم مشاركة التالميذ في أي أنشطة تدريسية رقمية متكاملة و الحرص علىاالمتثال لقواعد استخدام الويب و التكنولوجية املستخدمة ؛
 مراقبة تبرير الغياب و  /أو التأخير على الفور في يوم العودة ؛ اطالع دائم على التقدم التعليمي للتلميذ في أيام وساعات استقبالاملعلمين  ،وعبر االنترنت(من الضروري استخدام البريد اإللكتروني للمدرس
مع الحساب@  )iccalcio.edu.it؛

 تعويض املدرسة عن أي ضرر تم التأكد منه مسؤولية الطفل ؛ التدخل الفوري والتعاون مع معلمي الفصل  ،في حاالت عدم االنضباطوعدم التقيد بالقواعد التوجهية واالخالل بالنظام الداخلي للمؤسسة؛
 مواكبة االلتزامات واملواعيد النهائية واملبادرات املدرسية والتحققمن االتصاالت اليومية بين املدرسة واألسرة  ،وكذلك على موقع الويب
الخاص بـاملدرسة؛
 امكانية االتصال في حالة االستعجال من أي نوع؛ التأكد من أن جميع املوظفين على علم بقواعد السالمة مع إشارة إلىاألحكام التنظيمية والصحية للسالمةوالحتواء خطر انتشار العدوى من
 Covid-19؛
 تطبيق األحكام والتدابير الواردة في بروتوكول الحكومة والشركاءاالجتماعيين في  24أبريل  2020واعتمادها والحفاظ عليه  ،وكذلك أي
التعديالت الالحقة والبروتوكوالت واملبادئ التوجيهية األخرى الصادرة عن
السلطات املختصة؛
 ضمان وتشجيع تنفيذ العرض التعليمي  ،والترحيب باقتراحات التالميذوأولياء األمور ،واملدرسون واملوظفون غير املدرسين؛
 ضمان الفرصة لكل عضو في املدرسة للتعبير عن أراءه وتعزيز إمكاناتهمباقتراحاتهم ؛
 ضمان وتشجيع الحوار والتعاون واالحترام بين مختلف مكوناتطاقم املدرسة؛

 فهم االحتياجات التدريبية للتالميذ ،ومتطلبات لتوفيرها تماشيا معاخاصاصات وامكانيات املدرسة؛
للبحث عن إجابات مناسبة لكل االشكاالت املطروحة؛.
الولي والتلميذ  ،بعد قراءة القواعد والتوجيهات التي تراها املدرسة
أساسية لعالمة تعايش مدني صحي وسليم ،
نتقاسم األهداف وااللتزامات  ،وهذا امليثاق التربوي هو مسؤولية مشتركة
بين الجميع /وهي جزء ال يتجزأ من النظام الداخلي للمؤسسة

االباء

التلميذ
موقعة من قبل مديرة املدرسة

البروفيسور كيارا سباتوال
* تم حذف التوقيع عمال باملادة ، 3
املرسوم رقم 12/2/93 39

