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اتفاقية  وفي سبتمبر  المدارس الموضوع: أحكام إلعادة افتتاح 

  COVIDالمسؤولية المشتركة للطوارئ
 

من   تلقيها  تم  التي  األخيرة  التحديثات  تقديم   ،MIURو  USR Emilia Romagnaبعد  تم 

والتي تهدف أيًضا إلى توقيع اتفاقية المسؤولية المشتركة بين المدرسة واألسر   التالية،اإليضاحات والمعلومات  

 وضمان العودة اآلمنة إلى المدرسة. COVIDللتعامل مع حالة طوارئ 

 

 الحضانة أو روض األطفالمدرسة 
أحكام اللجنة الفنية    وخاصة ؛    ربويةية" لألنشطة التعليمية والتتوصي الوثائق الرسمية بالعودة "التدريج 

العلمية في مايو الماضي إلى أن األطفال الصغار غير الخاضعين الستخدام األقنعة والذين يحتاجون إلى االتصال 

  ، الصغير  لسنهم  نظًرا  تدابير  اعتماإلى  الجسدي  سنًا   احترازيةد  األكبر  باألطفال  مقارنة  مختلفة  ووقائية 

" ذات تناسق عددي منخفض تعمل دائًما وتتفاعل مع خاصةوالمراهقين والشباب: إنها مسألة إنشاء "مجموعات  

التعليم ، والترفي المجموعات األخرى ، في  البعض ، دون االختالط مع  المعلم ومع بعضها  ه ، واستخدام نفس 

و  ال الخاصة ات الوجب   تناولمراحيض  تلك  عن  تماًما  منفصلة  تكون  أن  يجب  المستخدمة  المواد  حتى   .

 ولن يكون من الممكن نقلها من المنزل إلى المدرسة والعكس صحيح. األخرى،بالمجموعات 

 مدرسةلضرورة )ل( وقد أنشأت  16.00-8.00استخدام الدوام الكامل )  المدرسة   إدارةتضمن    لذلك، 

لحاالت   الوطنية  الموظفين وعدلّت التوجيهات في عدد  عززت  و كل قسمين  لقسًما ثالثًا    (،توتي  مدرسةي وغرامش

 محددة. 
باستثناء األيام القليلة األولى وفقط إذا لزم األمر لألقسام التي يبلغ   اآلباء،دخول المدرسة على  منعي

 عمرها ثالث سنوات. 

حرارة  درجةلهم  قاستموظفي توزيع الغداء الذين سباستثناء  المدرسة،ال يُسمح بدخول الغرباء إلى  

 .ة أجسامهم والذين يجب عليهم ارتداء معدات واقية مناسب
 استخدام شاشات واقية. الدعم،بما في ذلك معلمي  المعلمين،سيتعين على 

 

 بتدائية االمدرسة ال
 ."الوقائية الجسدية "المسافة  وه  مفتاح نجاح العملفإن  المدرسي، توجيهبالنسبة لهذا ال

التالميذ من وقت الدراسة سيستفيد    الذكر،بناًء على االعتبارات التي حددتها اللجنة الفنية العلمية سالفة  

سافة متر واحد من بتوزيع المقاعد على م   نادرة،باستثناء حاالت    المتاحة،حيث تسمح الفصول الدراسية    العادي،

 كما يحدث في جميع المناسبات االجتماعية األخرى.  بعضها البعض،



 ،قسمينعدد التالميذ إلى  سيمسيتم تق وقائية،العندما ال تسمح سعة الفصل الدراسي باالمتثال لإلشارات 

 .بعد تعيين معلمين جدد 

هو قياس   الصغار،باإلضافة إلى ما تم التوصية به سابقًا ألولياء أمور  العائالت،إن التعاون المطلوب من 

ا  القيام  عند   ايوميًا الستخدامه  كمامات درجة حرارة الجسم قبل دخول المدرسة وتزويد األطفال ب . أو لمقاعد من 

 مغادرة الفصل. عند 
مستو  المدرسة،تضمن   التباعد    تعليمال  ييعلى  إلى  والتنظيف    الضروري،  الجسديباإلضافة  التهوية 

الدراسية.   COVIDوإعداد فصول    اليدين،  تعقيموتوفير المنظفات الكافية ل  ت،والخدماالمتكرر للمباني  التعقيم  و

والتي  جاهزةالوجبات ال قدميلم عند المدخل قياس درجة حرارة الجسم الموظفين،التالميذ و / أو  مرض في حالة 

  .تناولها في الفصل سيتم

 

 

 
 :سيتم التمييز بين أوقات الدخول والخروج على النحو التالي

 : الدخول والخروج الى المدرسة واإلدارة سيكون من مدخلين مختلفين
 QUINTE QUARTE TERZE SECONDE PRIME 

GIOLITTI 8,,00-16,00 8,10-16,10 8,20-16,20 8,10-16,10 8,20-16,20 

PIETRI 8,00-12,35 8,10-12,45 8,20-12,55 8,10-12,45 8,20-12,55 

MORTIZZUOLO 8,00-12,30 8,05-12,35 8,10-12,40 8,05-12,35 8,10-12,40 

QUARANTOLI 8,00-12,30 8,05-12,35 8,10-12,40 8,05-12,35 8,10-12,40 

S. MARTINO 8,00-12,30 8,05-12,35 8,10-12,40 8,05-12,35 8,10-12,40 

 

 
إلى  لوجسيتم تحديد أوقات االستراحة وأوقات الوجبات والو الدخول،وفيما يتعلق بوقت  وبالتالي،

 .المراحيض 

حدة بعد  الكامل( وساعة وا دواممن اليوم )في حالة ال ةوالثاني   ىاألول لفترةنصف ساعة بين استخصص 

 .لمبانيا تعقيمالشامل و  للتنظيفالخروج 

النقل وأولياء  سعند مدخل المدرسة    التالميذ الذين يحتاجون إلى خدمة ما   ،موراأليترك مشغلي خدمة 

المدرسة المعلمين  قبل  ا  والذينخدمتهم  الذين سيغيرون ساعات    إلى  من  تحددهم  بدًءا  في   . 7.30لبلدية    ليبقوا 

 فصولهم الدراسية. إلىباعدة منظمة ومت بطريقة وتوصيلهم ،  رعايتهم

 
وخروج   دخول  عمليات  مراقبة  بعد  للتغييرات  عرضة  أعاله  المذكورة  األوقات  تكون  قد  ملحوظة. 

الدراسية   الفصول  إلى  تشير  التي  الالفتات  ستُلصق  بواباتالتالميذ.  ال  على  تسمح    مختلفةالمداخل  بطريقة 

 .الفصولبالوصول المنظم والمتباعد للتالميذ إلى 

 
 :مدرسيةأوقات وصول ومغادرة الحافالت ال

 16.20( / رحلتين)  7.54-7.53جيوليتي  •

 12.38( / رحلتين)  8.09-7.42بيتري  •

 12,35 \7,55مارتينو مورتسوولوـ كوارانتولي ـ سان  •

 

 القواعد المشتركة لمدرسة األطفال واالبتدائية
يتحملون المسؤولية المدنية والجنائية س وإالا  ،االحترام من قبل الوالدين نوصي بأقصى درجات 

 من القانون الجنائي  438المادة  -في المنصوص عليها 

 



 كان:  ال ترسل الطفل إلى المدرسة إذا

 درجة.  37.5درجة حرارة جسمه تساوي أو تزيد عن  -  

 دخول المدرسي.لتي سبقت البالحمى في األيام الثالثة ا يبإذا أص -  

 .يوًما 14في آخر   للفيروس الحجر الصحي أو على اتصال بأشخاص إيجابيةإذا كان في    -

 
يرجى مالحظة أن المواد التعليمية المستخدمة في المنزل والمدرسة يجب أن تكون   ذلك،عالوة على 

ويجب وضع المعاطف والسترات في أكياس   العدوى،"مزدوجة" لتجنب الخلطات الخطرة التي يمكن أن تسبب 

الدخول إلى المدرسة. )ما عدا في الحاالت الخطيرة واالستثنائية تماًما   منعو الضارة،ب الخلطات خاصة لتجن

 المدرسة.قياس درجة الحرارة( لآلباء واألمهات والغرباء عن  بعد و

على األقل في هذه المرحلة األولى التي تتطلب العودة التدريجية إلى   صارم،يجب احترام كل هذا بشكل  

 الحياة الطبيعية. 

 

 :أحكام عامة أخرى
 

 أيام  5طبية: ستكون مطلوبة في حالة الغياب ألكثر من الشهادة ال

 

 استقبال الوالدين
يتم تعليق استقباالت الوالدين الفردية والجماعية في حضور  بأكملها،طوال مدة حالة الطوارئ الصحية  

الشدة التي يجب تقييمها وربما التصريح بها من قبل  ملحة ولحاالت التي تتميز بضرورة باستثناء ا المعلمين،

وفي الحاالت العاجلة وغير   المحدد،المدير. ستعقد اجتماعات األسرة والمدرسة عبر مؤتمر الفيديو وفقًا للتقويم 

 إرساله عبر البريد اإللكتروني إلى اإلدارة.يتم ا بناًء على طلب أولياء األمور  أيضً  للتأجيل،القابلة 

 

 راحة واالست طعمالم
 بالفضاءاألنشطة  زاولتوس اإلمكان،بقدر  الدراسي؛ل االستراحة والوجبات داخل الفص قضاءسيتم 

 .الخارجي المفتوح

 

 المراحيضإلى   لوج الو
. يتم وضع أي شخص المسموح بها ال يمكن تجاوز السعةوإلى مراحيض المدرسة محدود  ذهاب ال

 . دور الدخولة العالمات التي تنظم إلى المراحيض في صف منظم ومتباعد مع مراعا ذهاب يرغب في ال

 يوصى بشدة بالتطهير المتكرر لليدين.  

 يوجد في الحمامات موزعات الصابون وتعليمات غسل اليدين بشكل صحيح.

 

 إدارة األشخاص المصابين بأعراض داخل المدرسة 
في حالة إصابة شخص موجود في المدرسة بالحمى أو أعراض أخرى قد تعزى إلى اإلصابة بفيروس  

COVID-19، أن يرافقه على الفور  ويجب  مساعديه،ار مدير المدرسة أو أحد بيجب على الشخص المعني إخ

ال التيداخل  ل  قاعة  خصيًصا  تحديدها  إلى  تم  الفورية  عودته  ترتيب  ويجب  الطوارئ  كانت منزلالحالة  إذا   .

أو   بفتاة  تتعلق  العزل    طفل،األعراض  للحاالت   سيتصل  الفوري،فبعد  تعيينه  تم  الذي  بـ   ةالخاص  الشخص 

COVID  تنبه المدرسة السلطات الصحية   ذلك،عائلة لدعوتهم الستالم المريض من المدرسة. باإلضافة إلى  بال

 منطقة أو وزارة الصحة.المقدمة من ال COVID-19المختصة أو أرقام الطوارئ لـ 
 

 



 إلى السكرتارية لوج الو
 :يجب تقديم جميع الطلبات إلى السكرتارية عبر البريد اإللكتروني الشخصي على العناوين التالية

      moeeo40005@pec.ificazione.itد    بريد إلكتروني معتم- 

  moeeo40005 @ Formazione.itي    البريد اإللكتروني العاد - 

 053521034   رقم الهاتف -

 

 :واستقبال المكالمات الهاتفية هي كما يلي  لوج العامةأوقات و •

 10.00إلى  8.00االثنين والجمعة من 

 17.15إلى الساعة  16.00الثالثاء والخميس من الساعة 

 13.00الساعة  11.30األربعاء من 

 10.30إلى  8.30السبت من 

 لما مجموعه عشر ساعات في األسبوع. 

 
 :فسيكون مطلوبًا ما يلي ،اإلدارةأو في  درسةإذا تم قبولك في الم •

 ذاتية أو إقرارذاتي بعدم المرض شهادة  -
 المدرسي لالسج في سجيلالت -

 ارتداء القناع بشكل صحيح  -
 نظافة اليدين  -

 قياس الحرارة - 

 

 للخروج المبكر أو الدخول المتأخر إلستالم التالميذ دخول الوالدين
 تلميذ إخراج  . إذا كنت بحاجة إلى  الحاالت المصرح بها والمبررةإال في    المدرسة،يُمنع اآلباء من دخول  

اإل  المدرسة،من   عليك  مسبقافيجب  واال  عالم  هاتفية  المبمكالمة  في  القبول  إلجراءات  الموصوف   درسةمتثال 

 سابقًا. 

 

 والموسيقى وأنشطة أخرى التربية الرياضية
الرياضية والمسارح والمتاحف والمؤتمرات خالل أي رحالت سيًرا على األقدام للوصول إلى الصاالت  

أنشط تنفيذ  فيها  يمكن  التي  األهمية  ذات  األخرى  واألماكن  والمتاحف  تعليمية  والمكتبات  على    محددة،ة  يجب 

عدوى من الحالية بشأن الوقاية    عليمات متًرا واحدًا واالمتثال للتتبلغ    جسدية الحفاظ على مسافة    والمعلمين  تالميذ ال

SARS-CoV-2  .في األماكن العامة الداخلية والخارجية 
 

 دماج  اإلاإلعاقة و 
إلى ضمان التواجد  عنها،يشير كأولوية ال غنى   ،2020يونيو  26بتاريخ  39القرار الوزاري رقم 

ومشاركتهم المستمرة والدعم الالزم  لهم،من أجل ضمان مشاركة أكبر  DVA اليومي في المدرسة لطالب 

 .لمواجهة صعوباتهم 

ومعلمي الدعم.   تالميذ هؤالء ال  تطلبهاتم النظر في االحتياجات التي ي  الدراسية،عند تخصيص الفصول  

ال  تالميذ ال للقناع  المستمر  االستخدام  مع  المتوافقين  غير  اإلعاقة  باستخدام  ذوو  لاللتزام  لمساعدة هيخضعون   .

ويمكن توفير استخدام   ،التلميذ لتباعد الجسدي عن  ا ضمان اليس من الممكن دائمً   المعتمدة،ذوي اإلعاقات    تالميذ ال

الوقاية   تدابير  تطبيق  للموظفين. عند  في   والحماية،أجهزة إضافية  للمدرسة  المعروفة  المختلفة  المواقف  أخذ  تم 

 االعتبار. 
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 المدرسة  عام،في الختام وبشكل  

 المعقدة؛ فهًما عاًما وتعاونًا حتى تتمكن من أداء وظيفتها في هذه اللحظة من مثل هذه اإلدارة  تطلب

وهو عامل إنمائي مهم جدًا لبلدنا وللبشرية   وجه،ضمان حق التالميذ في التعليم على أفضل  يُقترح

 جمعاء؛

المتوقع ا  من  العمل  تجاه  واستباقيًا  إيجابيًا  موقفًا  اآلباء  يتبنى  الذي  أن  وأيًضا من خالل    ينتظرنا،لمعقد 

عليها   المنصوص  الجديدة  القواعد  أطفالهم  تعليم  في  اليدين    أعاله،البدء  غسل  سيما:  واحترام    المتكرر،وال 

 من المقعد. اإلنتقالاستخدام القناع خاصة  واحد،والمعلمين على األقل متر  رفاقواالبتعاد عن ال العالمات،

 
تم تعليق األنشطة مع الخبراء الخارجيين والجوالت المصحوبة بمرشدين وأي تمديد   الحالي،في الوقت 

 .باستثناء استئنافها بمجرد تهيئة ظروف وبائية أكثر مالءمة التدريب،لعرض 

والقضايا   بعناية،ومراقبة الجوانب التنظيمية  الفور،سيتم مشاركة كل تحديث للوضع الحالي على 

 .وفقًا للبروتوكوالت وتدابير الوقاية والحماية العامة  يومي،هتها على أساس الحرجة التي تتم مواج

اإلدارة الداعمة للقرارات   سيدعم رئيس خدمة الوقاية والحماية المعين مؤخًرا والطبيب المختص

 سيضمنو متابعة،للوسيتبنى المعلمون جميع أشكال المرونة التنظيمية التي ستكون ضرورية  الفني،برأيهم 

 .لعناية بالنظافة وتنفيذ تدابير التباعد االجتماعي متعاونو المدرسة دعمهم لـ

بين التوجيه   COVIDهذه القواعد واألحكام هي جزء من اتفاقية المسؤولية المشتركة لحاالت الطوارئ 

 التعليمي لميراندوال والعائالت.  

 
 ة المدير                                                                                            

 (M.R. Sganga)  

 

 

 ،3. مادةيع بخط اليد بالمطبعة عمالً بالاستبدل التوق

 39/1993من المرسوم التشريعي.  2الفقرة 
 


