
       

              

 . انم الترحيب بعودة طالبنا: العودة للمدارس با

سيبدأ التدريس في المدارس وفي الفصول  

سبتمبر لجميع الطالب    8الدراسية يوم الثالثاء 

في كل من المدارس العامة والمستقلة. إليك بعض  

 المعلومات لمساعدتك أنت وعائلتك على الفهم: 

 : للمدارس الجدول الزمني 

سوف يذهب الطالب من الروضةإلى الصف الثامن   -

أيام في األسبوع من االثنين إلى   5إلى المدرسة 

 الجمعة. 

أيام   5بالمدرسة  12-9سيلتحق طالب الصف  -

باألسبوع من االثنين إلى الجمعة.إذا كان بإمكان  

.  مدرستهم إبقاءالطالب محافظين على مسافةاالمان

 . م مدرستكل االلكتروني   موقعال  يرجى البحت في

سيسمح للطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالذهاب   -

أيام في األسبوع من االثنين إلى   5إلى المدرسة 

  -اللغة الخاصةبحتياجات ال الجمعة. قد يشمل هذاا

 يرجى مراجعة مدرستكم. 

ستظل أوقات بدء المدرسة وانتهائها كما كانت   -

يرجى مراجعة    . إذا لم تكن متأكًدا،كوفيد قبل

الموقع االلكتروني للمدرسةأواالتصال بمكتب  

 المدرسة. 



المدرسة. ستتم  دخول ألولياءاألمور ال يسمح -

الدخول والخروج إلى المدارس،ويتعين    مراقبة

 المكتب. إبالغ  والزائرين على أولياءاألمور

 التعلم عن بعد مقابل التعليم المنزلي 

المنزلي يختلفان عن  التعلم عن بعد والتعليم -

بعض. التعليم المنزلي يعني تعليم طفلك بشكل  

مستقل ويتضمن عمالً وتكلفة إضافية.اماالتعلم عن  

 بعد فيتم بدعم من موظفي المدرسةوتحت اشرافهم. 

لم تعد المدارس تدعم تعلم الطالب من المنزل   -

ما لم يكن للطالب سبب محدد، على سبيل المثال  

ا لخطر  الطبيب. إذا كان طفلك معرضً تقريرمن 

كبير بسبب مشاكل صحية،فستقوم نيابةالتعليم  

بوضع خطة فردية لطفلك قد تتطلب التعلم عن  

 بعد. 

 تحتاج إلى االتصال بقسم مدرستك لوضع خطة. 

إذا بدأت إحدى العائالت السنةالدراسية   -

بالتعليم المنزلي وأرادت التحول إلى التعلم  

ب على المدرسة قبولهم للعودة  داخل المدرسة،فيج 

 إلى الفصل في منتصف العام الدراسي. 

إذاأساءت فهم التعليم المنزلي والتعلم عن   -

بعد وقمت بتسجيل طفلك عن طريق الخطأ بهذه  

الطريقة من المهم جدااالتصال بمدرستك على  

 الفور. 

 تدابير السالمة الخاصة بفيروس كوفيد 

وموظفوالمدرسة تدريبًا من  سيتلقى المدرسون  -

 سلطات الصحة العامة. 

 الطرق المهمة للبقاء آمًنا هي:  -



أقدام أو مترين بعيًدا عن   6حافظ على مسافة ● 

 األشخاص اآلخرين. وهذا ما يسمى باالبتعاد جسديا. 

ارتداء قناعًاعندماتكون داخل مكان عام أو  ● 

 بالقرب من أشخاص آخرين. 

بشكل متكرر.استخدم الماء  اغسل أوعقم يديك ● 

 ثانية!  20والصابون لمدة

 ال تعانق الناس أو تصافحهم. ● 

ال تشارك االغراض الشخصيةمع االخرين مثل  ● 

الطعام،مرطب الشفاه  اكسسوارات  

في   الطالب  خزائنخدام الشعر،األقنعة.لن يتم است 

 المدرسة هذا العام. 

 تجنب لمس أنفك وفمك وعينيك. ● 

أواعطس في كمك أو منديل ثم اغسل يديك  اسعل  ● 

 على الفور. 

ابق في المنزل واعزل نفسك إذا كنت تعاني من  ● 

،أو سافرت خارج مانيتوبا،أو كنت  كوفيدأعراض 

 . كوفيدعلى اتصال بشخص يشتبه في إصابته ب

 فحص األعراض وطلب العودة إلى المنزل 

يجب على اآلباء إجراء فحص مسبق ألطفالهم كل   -

يوم قبل المدرسة للتأكد من عدم ظهورأي عالمات  

 أوأعراض لفيروس كورونا: 

 حمى أو قشعريرة ● 

 السعال أو سيالن األنف ● 

 صعوبة التنفس ● 

 آالم العضالت والتعب ● 

 الغثيان والقيء ● 



، فيجب  كوفيد إذا كان طفلك يعاني من أعراض   -

تركه في المنزل،وفي حالة قدومه الى المدرسة  

 ارجاعه الى المنزل.فسيتم 

إذا ظهرت على طفلك أعراض في المدرسة،فسيتم   -

إخبارك على الفور ويتعين عليك الحضور الستالمه  

 في أقرب وقت ممكن. 

يتم عزل الطالب عن الفصل وعن اآلخرين حتى  

 تتمكن من الحضور الصطحابه.

 الطلبة فواج ا

يمكن تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة تسمى   -

األفواج ، مثل تقسيم الفصل الدراسي الى  

 مجموعات. 

أمتار بين مجموعات االفواج   4يجب االحتفاظ بـ  -

المختلفة. ضمن مجموعة الفوج الواحد، ُيسمح  

بمسافة بمقدار متر واحد ، ولكن لن ُيسمح للطالب  

 باالختالط مع مجموعات االفواج األخرى. 

مجموعة على  سيتم ترتيب مواعيد وصول كل  -

حداومواعيد مغادرتها من المدرسة ، لذلك من  

المهم أن تكون على دراية بالوقت الذي يحتاج  

فيه طفلك الوصول إلى المدرسة والوقت المتوقع  

 لمغادرته. 

  ستحصل مجموعات االفواج على فترة الغداء و -

على االستراحة مًعا. سوف تكون فترات الغداء  

 واالستراحة متداخلة. 

 االقنعة ومعدات السالمة 

يحتاج طالب الصف الرابع ومافوق إلى   -

 ارتداءقناع عندمايتوجدون داخل المدرسة. 



قد يرتدي الطالب اقل من الصف الرابع   -

 . آباؤهم قناعًاايضا إذا وجههم

األقنعة مطلوبة في جميع الحافالت المدرسية   -

. كما سُيطلب من سائقي الحافالت  12-4للصفوف 

 ارتداء القناع. 

حاول تزويد طفلك بقناع قابل   -

إلعادةاالستخدام.ضع عالمة على قناع طفلك ودربه  

 على كيفية ارتدائه وإزالته بنفسه. 

اغسل قناعك أو عقمه قبل ارتدائه )إذا كان   -

قابالً إلعادة االستخدام(. تأكد من أن القناع ليس  

 ارتدائه. متسخًا أولم يلمس سطحًا غير معقم قبل 

إذا لم تتمكن من العثور على أقنعة غير طبية   -

 لطفلك الرتدائها ، فأخبر المدرسة وستوفرها لك. 

 دوام المدرسة   أثناء وبعد برامج مابعد

تم الغاء معظم البرامج االجتماعية في   -

المدرسة باستثناءالحضانة. لن يتم تسيير معظم  

 برامج ما بعد المدرسة من المدارس. 

يرجى مراجعة المدارس ومنظمات المجتمع   -

 المدني حول الخيارات األخرى. 

لن يتم تقديم وجبة خفيفة في المدرسة. يحتاج   -

 الطالب إلى إحضار وجباتهم الخاصة بهم. 

سيستمراالشراف على برنامج الغداء ولكن في   -

 حجرة الدراسة. 

 للمزيد من المعلومات 

البروتوكوالت  سيتم توزيع صحائف مع جميع  -

المحدثة والمستجدة على أولياء األمور من قبل  

المدرسة. يرجى االتصال بالمدرسة أوالخدمات  



االجتماعيةإذا كنت بحاجة إلى مساعدة لفهم  

 معلومات جديدة. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


