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 IC( ، وضع 22-2021 العام الدراسي) Covid-19امتثاًلا لمذكرة التفاهم لضمان بدء العام الدراسي وفقاا لقواعد السالمة ًلحتواء انتشار 
Saluzzo اآلخرين. من أجل تنفيذ التدابير الوقائية على أفضل وجه ، أعد  شخاص المعنيين لحماية صحة التالميذ والموظفين وأ ءاتإجرا
Saluzzo  IC ط بين المدرسة والعائالت.يالمشتركة هذه من أجل تعاون نشالتعليمية اتفاقية المسؤولية 

 

منصوص عليها في حالة التصريحات / ممارسو السلطة األبوية ، تحت مسؤوليتهم الخاصة ، على دراية بجميع العواقب المدنية والجنائية ال ولياءاأل
 ،الكاذبة

 

 التوقيع على اتفاقية المسؤولية المشتركة التالية

  IC SALUZZOفي  ة/المسجل____________________________________________ ة/للتلميذ

 القسم______________________________________رسةالمد

 المدرسيركب الحضور في الم (أ

 :بالخصوص ، يصرح الوالد )أو صاحب المسؤولية األبوية(على وجه 

ا من اليوم -  ؛أن يكون على دراية بإجراءات احتواء العدوى المعمول بها اعتبارا

لم تكن  19لفيروس كوفيد ، ًل يخضع لتدبير الحجر الصحي أو أن نتيجة اختباره ، أو المتعايش معه داخل وحدة األسرةأن الطفل -
 ؛إيجابية

 37.5بفحص درجة الحرارة قبل إدخال الطفل إلى المدرسة وإبقائه في المنزل في حالة وجود حمى )تساوي أو تزيد عن  هديتع -

درجة( ، أو في وجود أعراض أخرى مثل التهاب الحلق واحتقان األنف والتهاب الملتحمة ، فقدان حاسة الشم أو التذوق ، أو 

ـ القدوم من مناطق معرضة للخطر أو مخال   ؛يوًما السابقة ، وما إلى ذلك 14طة أشخاص مصابين بالفيروس في ال

زيادة اإلشكاليات المرتبطة بيتعهد باًلتصال بالمدرسة على الفور لإلبالغ عن غياب التلميذ ألسباب صحية ، بغرض مراقبة  -

 ؛الغياب

، أو أعراض أخرى )من بين تلك المذكورة أعاله(درجة(  37.5، في حالة ظهور حمى )تساوي أو تزيد عن أنهقبل تأن يدرك وي -
ا الماضية  14أو إذا علم أن القاصر كان على اتصال بأشخاص إيجابيين من أجل الفيروس في الـ  توفر المدرسة عزًلا فورياا سيوما

اًلتصال بطبيب األطفال أو ، حتى يتمكنوا من القدوم ومرافقته إلى المنزل ثم للطفل أو المراهق وإبالغ أفراد األسرة على الفور

 ؛ةئلطبيب العا

بشكل كاٍف من قبل المدرسة بجميع األحكام التنظيمية والصحية للسالمة واحتواء خطر انتشار العدوى من  هبلغإ تم كون قديأن  -
 ؛19كوفيد 

 ؛وبحضور األطفال ، إلى المدرسة أثناء أداء األنشطة، باستثناء حاًلت الطوارئ المؤكدةالدخولعدم القدرة على  -

قرار بأن أحد الوالدين فقط أو شخصاا في السن القانونية أو يمارس السلطة األبوية يمكنه مرافقة التلميذ داخل المدرسة ، ولكن اإل -

داخل  جدهتوافترة  كامل  ) من قبل الكبار( خالل كمامة، بما في ذلك استخدام الليس في القسم ، وفقاا للقواعد العامة لمنع اًلنزعاج
 ؛ مدرسةال

 ؛لمرافقة الطفل من المدرسة إلى المنزل فوضينأو م فوضم عينيس  -

للسماح باًلتصاًلت المناسبة بين المدرسة واألسرة في الوقت العادي  Saluzzo ICإلى صي خالشبريد اإللكتروني ال إعطاء -
 ؛تعليق األنشطة التعليمية أثناءوأ

طفل في المدرسة ، سلوكيات بأقصى قدر من الحذر فيما الوقات واألماكن من اليوم التي ًل يقضيها ، حتى في األالتعهد بتبني -
 ؛المباشريتعلق بخطر العدوى ، من أجل المساعدة في الحفاظ على إمكانية التدريس 

ر العدوى التي يجب بدًلا من ، ًل يمكن القضاء على مخاطو إن كانت مرافبة، حتى أن تدرك أنه في لحظة استئناف أنشطة التفاعل -
ذلك تقليلها إلى الحد األدنى من خالل التقيد الدقيق والصارم باإلجراءات اًلحترازية والسالمة المقدمة من خالل بروتوكوًلت 

 ( ؛يالمدرس المحيطمحددة لتنفيذ األنشطة ، )لذلك من المهم مراعاة أقصى درجات الحذر حتى خارج 

 خارج المدرسة ، من خالل تفضيل الوصول المنظم وتجنب التوقف بعد ساعات الدراسة ؛التعهد بتجنب التجمعات  -



 ؛من خالل تفضيل الوصول المنظم وتجنب التوقف بعد ساعات الدراسة و ذلكالتعهد بتجنب التجمعات خارج المدرسة  -

بشهادة طبية توضح "سلبية" المسحة ، يجب األستظهار ، قبل العودة إلى المدرسة 19-في حال ثبت إصابة الطفل بفيروس كوفيد  -
، أو وفقا لألحكام الصحية المعمول بها. على وجه (SISPوفقاا لإلجراءات المقدمة والصادرة عن إدارة الوقاية اإلقليمية )

 ، المؤسسة التعليمية خالل فترة الحضور المدرسي:الخصوص

 ؛تعليماتلى اليتعهد باإلبالغ عن أي تغييرات أو إضافات ع -

ا في جميع الجوانب التي تشير إلى اللوائح الحالية بشأن تنظيم الخدمات المدرسية - ا كافيا ، وًل سيما يستفيد من موظفين مدربين تدريبا
 فيما يتعلق بإجراءات النظافة الصحية لمكافحة انتشار العدوى؛

بتاريخ  21الحالي وأحكام البروتوكول المذكور أعاله ، كما هو مطلوب بموجب التشريع الصحي للمباني تعقيميضمن ال -
 ؛14.08.2021

 الصحي أثناء إقامة التالميذ في المدرسة؛ وسائل التعقيمتوفير  -

 ينظم خدمة دعم نفسي يمكن للوالدين الوصول إليها لمواجهة ظاهرة اًلنزعاج. -

 التعليم الرقمي المتكامل (ب

. في حالة الطوارئ الوبائية ، يتم تكييفها مع IC Saluzzoل وفقاا لإلرشادات المعتمدة من قبل  سيتم تفعيل التعليم الرقمي المتكام

 التعلم عن بعد.يتطلب التعلم عن بعد إعادة تعريف وتعزيز الميثاق التعليمي للمسؤولية المشتركة بين المدرسة واألسر.

 :بالمدرسة تلتزم 

، مع العلم أنه ليس لدى جميع العائالت نفس األجهزة   IC Saluzzo حة في إرشاداتم عن بعد وفقاا لألساليب الموضيإجراء التعل -
 (؛LEADالتكنولوجية وأنه من المهم في رياض األطفال الحفاظ على الروابط التعليمية حتى عن بعد )

 ؛األسرةالعمل في فترة زمنية محددة لمساعدة التالميذ والعائالت على التمييز بين وقت العمل ووقت  -

 لالتصاًلت العاجلة والجماعية ، من خالل موقع المعهد.ولياء الحفاظ على التواصل مع العائالت من خالل البريد اإللكتروني لأل-

 :باألسرة تلتزم 

لعرض اتصاًلت  IC Saluzzoبشكل دوري الموقع اإللكتروني للمعهد والبريد اإللكتروني ألولياء األمور ، المرسل إلى  تصفح -
 المدرسة؛

 تحفيز التلميذ على المشاركة في مقترحات التعلم عن بعد؛ -

 تحقق من احترام جميع اللوائح الحالية للدفاع عن الخصوصية.ال -

 يُلزم توقيع هذه اًلتفاقية األطراف باحترامها بحسن نية.

  ____________________سالوزو

 ويةاألبرس سلطة ن يمااآلباء / األوصياء / م

____________________________ 

____________________________ 

 

 المدرسيةالمديرة 
  
         dott.ssa Leda ZOCCHI 

 
الشامل وفقاا للتشريع الخاص بحماية البيانات الشخصية ، حتى نهاية حالة الطوارئ  Saluzzoسيتم اًلحتفاظ بهذا النموذج من قبل أمانة معهد 

 .ةيالصح


