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٩/٩/٢٠٢١يف قاهرة ال  

  السادة أولياء األمور األعزاء
 

ض األطفال حضور ١٣/٩/٢٠٢١االثنني كما سبق وأعلنا سنبدأ العام الدراسي يوم   للصف الثاين من مرحلة ر
ض األطفالوتبدأ الدراسة .١٢ إىل ٢والصفوف من   وسيقام حفل ١٥/٩/٢٠٢١األربعاء  يوم للصف األول من ر
   ١٦/٩/٢٠٢١الصف األول االبتدائي يوم اخلميس لميذات دخول املدرسة لت

ملدرسة حىت ميكننا بدء الدراسة احلضورية بسالسة إلجراءات االحرتازية    .وأود إبالغكم اليوم ببعض املعلومات املتعلقة 
  

  ارتياد املدرسة  -١
ستخدام احلافالت املدرسية ويقصد ُبشكل عام ال يسمح بتواجد أي شخص تظهر عليه أعراض مرضية يف نطاق املدرسة وال  

 :ألعراض املرضية
  ْم للتلميذات أو الكبار ٣٧.٥حرارة أكثر من  -
ثر أو فقد حاسة الشم و– أمل يف احللق – حبة الصوت – الرشح –السعال (أعراض  - )  القيء- اإلسهال –أو التذوق / 

 .رتياد املدرسة إحضار شهادة طبية قبل السماح -بعد زوال األعراض -وجيب 
  

   قياس درجة احلرارة-٢
ن مشرفات احلافالت  سيتم قياس درجة احلرارة لكل األشخاص قبل ارتياد املدرسة و قبل استخدام احلافالت املدرسية علما 

  .مفوضات لتنفيذ تلك التعليمات يف احلافالت
  

   وجوب ارتداء الكمامة-٣
لذا فإن املدرسة تلزم اجلميع . شأنه أن حيد من انتشار العدوى بشكل كبريثبت أن ارتداء كمامة تغطي األنف و الفم من 

. وجيب أن تغطي الكمامة الفم واألنف واخلدين. ويف احلافالت) يف الفصول والطرقات(رتداء الكمامات داخل مبان املدرسة 
 عند ركوب احلافلة أو عند مدخل  مةو يف حالة نسيان إحدى التلميذات كمامتها اخلاصة يتعني عليها طلب احلصول على كما

  . جنيهات١٠املدرسة مقابل مبلغ 
  .م١.٥ميكن يف فناء املدرسة أثناء الفسح وعند احلاجة رفع الكمامات مع مراعاة أال تقل مسافة التباعد عن  

  

   تعقيم األيدي-٤
ستمرار طوال فرتة جيب تعقيم األيدي عند ارتياد املدرسة أو استخدام احلافالت املدرسية و احلرص على  غسيل األيدي 

ملدرسة م بعبوات صغرية من املواد املعقمة لالستخدام كلما لزم األمر. التواجد  َو ينبغي على أولياء األمور إمداد كرميا ِ ُ
.  
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   حتية العلم-٥
 يتوجهن ١٢ إىل ٥ الصفوف من وهذا يعين أن طالبات. ال يتم الوقوف يف الطابور و ال حتية العلم حلني صدور تعليمات أخرى

أما تلميذات املرحلة االبتدائية فينتظرن يف فناء املدرسة حلني قيام معلمة الفصل . مباشرة إىل فصوهلن لدى احلضور إىل املدرسة
ن إىل فصوهلن   .صطحا

   

   تنظيم الفسحة-٦
  . ينبغي على مجيع طالبات املدرسة أن يغادرن الفصول أثناء الفسحتني

ت مع مراعاة قواعد التباعد كما ذكر يف بند وميكن     .٣للطالبات رفع الكمامات أثناء الفسحة لتناول األطعمة واملشرو
  

   التهوية املستمرة للفصول-٧
مني فتح األبواب والنوافذ  وية الفصول بصفة مستمرة، ويتم تسمية طالبتني من كل فصل تكو مسئولتني عن  جيب أن يتم 

  .ستمرار
  

   تعليمات التعامل مع حاالت االشتباه و حاالت كورو-٨
تمع من شخص أي على مرضية أعراض ظهرت إذا  فيجب اليوم الدراسي أثناء )واملوظفني واإلدارة واملعلمني التالميذ(املدرسي  ا

 الالزمة التحاليل أو االختبارات إجراء بطلب الطيب الفريق ويف حاالت االشتباه سيقوم. الفور على املدرسية إبالغ العيادة عليه
  ) PCR / صورة الدم حتاليل / سريع اختبار(احلالة  حسب

 مراجعة الفريق وجيب. الطيب الفريق حيددها ملدة العزل يف املصاب الشخص يبقى أن بفريوس كورو جيب اإلصابة ثبوت حالة ويف
  .الالزم الختاذ العمل ملمارسة العودة قبل الطيب

 

  تذار للغياب وجوب االع-٩
  أعزائي أولياء األمور، 

لغياب وأن ترسلوا اعتذارا ٧.٣٠يف حال تعرض كرميتكم ملرض يكون لزاما عليكم ان تبلغوا املدرسة هاتفيا قبل الساعة  ص 
م ولتسهيل مهمة الفريق الطيب للمدرسة يف ظل تفشي جائحة كورو حلماية جمتمع . مكتو إىل مدرس الفصل خالل ثالثة أ

  . عن طريق الواتس آب١٢.٠٠املدرسة نرجو من حضراتكم ملئ استمارة الغياب املرفقة وإرساهلا إىل عيادة املدرسة  قبل الساعة 
  . أرجو االهتمام مبتابعة كرمياتكم لاللتزام بتلك القواعدأعزائي أولياء األمور،

  
  مع خالص حتيايت

ور   فرانس 
  مدير املدرسة

 


