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 التدابيرالالزمة للتعامل مع كورونا في المدرسة االبتدائية

 !اآلباء واألوصياء القانونيون األعزاء

 

في مدرسة ميترسيل االبتدائية ، تنظم إدارة فريق المدرسة من االمدرسين واالستشارين االجتماعيين وبمشاركة ممثلي  

كوروناأولياء األمور إذا لزم األمرر تدابير الوقاية من   

هنا اود توضيح القوانين العامة واإلجراءات وفقًا لمستويات إشارات المرور ) الخاصة بكورونا ( المختلفة في المدرسة  

 االبتدائية وأشكركم على تفهمكم

 :قواعد النظافة العامة التي تنطبق في جميع األوقات في مباني المدرسة

 غسل اليدين وتطهيرهما بانتظام •

تطلبات المسافة االلتزام لم •  

 العطس والسعال في ثنية ذراعك بدالً من يدك •

 التهوية المنتظمة للصفوف الدراسية •

في حقيبتك المدرسية لألمان  الكمامة دائًما  احمل •  

ال توجد أكواب للشرب في الصف  -خذ الماء خاصتك معك   •  

 االمتناع عن المصافحة أو اللمس  •

 :معنى ألوان إشارة كورونا بالنسبة  للمدرسة

 :أخضر

 دروس عادية )طالب الصف كامل في غرفة واحدة(  •

صباحاً مع تطهير اليدين  7:15 المدرسة الساعة الدخول إلى مبنى  •  

 استراحة الصف دون االختالط بالصفوف األخرى  •

 .يمكن استخدام الكمامة طواعية •

 .يمكن تنفيذ النشاطات المدرسية والمشاريع والعمل الجماعي •

يتم إجراء جميع أشكال تقييم األداء المدرسي للطالبأن  • . 

الظهر دوام المدرسة بعد  •  (Nachmittagsbetreuung): 

o  الوظائف( كما هو الحال العاادية  كتابة)التدريس  الترفيه وساعات  

o  فترة الغداء  العامة فيتنطبق معايير النظافة . 

 :األصفر

باإلضافة إلى" + الخضراءكما هو الحال مع المرحلة " : 

خارج الصف الدراسي إلزامية  الكمامة  •  

لجميع زائري المدرسة إلزامية الكمامة  •  
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في صالة األلعاب الرياضية فقط في ظل ظروف خاصة )مجموعات صغيرة ،    -ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بشكل أساسي   •

 وتهوية ، وأوقات اتصال قصيرة أثناء التمارين(

في الهواء الطلق أو في الداخل مع الكمامة الغناء فقط   •  

  امكانية اجراء الفعاليات المدرسية والمشاريع•

 يمكن تنفيذ العمل الجماعي بين الطالب مع االلتزام لمتطلبات المسافة  •

 .أن يتم إجراء جميع أشكال تقييم األداء •

 :(Nachmittagsbetreuung) دوام المدرسة بعد الظهر  •

  الكمامة إلزامية عند الخروج من غرفة-  Nachmittagsbetreuung أو فترة التعلم

o  .امكانية تناول الغداء في مجموعات صغيرة على مراحل 

 :اللون البرتقالي

" + باإلضافة إلى ذلكالصفراء كما في المرحلة "  : 

( ال توجد أحداث مدرسية )الرحالت ، أيام التنزه ، أيام التزلج ، األحداث الثقافية ، إلخ  •  

 ال توجد مشاريع مع اشخاص خارج المدرسة  •

 ال يوجد عمل جماعي بين الطالب  •

وال حتى مع الكمامة  - ممنوع الغناء في الغرف المغلقة  •  

 .أن يتم إجراء جميع أشكال تقييم اداء الطالب •

 :(Nachmittagsbetreuung) دوام المدرسة بعد الظهر  •

الكمامة إذا رأى المعلم  يمكن أيًضا طلب ارتداءأوفترة التعلم     Nachmittagsbetreuung الكمامة إلزامية خارج منطقة   -  

 أوالمربي هذا ضروريًا ، على سبيل المثال للعمل الجماعي

o يتم تناول الغداء في مجموعات صغيرة على مراحل. 

o يتم تجنب تغيير الغرفة. 

o /أن تكون في الهواء الطلق النشاطات يفضل فترات التمرين . 

o الفترات الموسيقية واالبداع كالرسم حصرية في الهواء الطلق. 

 :اللون األحمر

 التحويل إلى التعليم المنزلي للتالميذ المنتظمين = حزم تعلم في المنزل مدعومة بدروس عبر اإلنترنت أو مقاطع فيديو توضيحية 

 AO االطفال الذين لديهم حالة

نظامين غالبا اللغة االلمانية هي ليست لغتهم االم أوهناك طالب مجبرين على حضور حصص دعم تدريسية  يستمر   هم طالب غير 

ال ينطبق التعليم المنزلي على هؤالء األطفال - تعليمهم في مبنى المدرسة  . 

تقديم رعاية في المدرسة االبتدائية لألطفال في مجموعات صغيرة مع الزامية التسجيل المسبق للطفل عن طريق البريد اإللكتروني   •

direktion@vs-mittersill.salzburg.at 

 الكمامة إلزامية  في مبنى المدرسة  •

التسجيل المسبق للطفل عن طريق البريد  مع   Nachmittagsbetreuung امكانية رعاية الطفل في المدرسة بعد الظهر  •

 .direktion@vs-mittersill.salzburg.atاإللكتروني 

mailto:direktion@vs-mittersill.salzburg.at
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 مكتبة المدرسة: يمكن استعارة الكتب فقط مع التواصل المسبق عن طريق البريد اإللكتروني لمعلم الصف  •

المشاركة من خالل الواجبات الكتابية )التمارين المدرسية والواجبات المنزلية( يتم  •  

 .يمكن إجراء التقييمات الشفوية عبر اإلنترنت •

ال توجد تقييمات مكتوبة لألداء مثل االختبارات أو العمل المدرسي. سيتم تعويضها في وقت الحق في دروس وجها لوجه عندما   •

مرة أخرىيتغير وضع إشارة المرور  . 

 :(Nachmittagsbetreuung) دوام المدرسة بعد الظهر  •

 

  -الكمامة إلزامية خارج منطقة   Nachmittagsbetreuung  أوفترة التعلم يمكن أيًضا طلب ارتداء الكمامة إذا رأى المعلم  

 أوالمربي هذا ضروريًا ، على سبيل المثال للعمل الجماعي

 .النشاطات تتم في نطاق محدود -

استخدام الكمبيوتر التعليم وامكانيةيتم تنظيم كيفية  - . 

احضار وجبات الطعام من المنزل( )أمكانيةيتم ترتيب تناول الغداء بشكل فردي  - . 

 التعامل مع حالة كورونا مشتبه بها 

 :الحالة المشتبه بها في المدرسة 

بإبالغ السلطات الصحية عنها. حتى يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي  إذا حدثت حالة مشتبه بها في المدرسة ، فإن المدرسة ملزمة 

لة. كاولياء امور، سيتم إبالغكم على الفور من قبل  قدًما من قبل السلطة الصحية ، يتم اإلشراف على الشخص المعني في غرفة منفص

 .إدارة المدرسة

 :الحالة المشتبه بها في المنزل

1450منزل ، يرجى االتصال بخدمة االستشارة الصحية على الفور على  إذا حدثت حالة مشتبه بها في ال . 

الرجاء إبالغ إدارة المدرسة. تقوم إدارة المدرسة بكتابة بروتكول ومراجعة السجالت اليومية للصفوف واالشخاص التي تواصل  

افية الشخص المشتبه به بالكورونا . إذا تم تأكيد المرض ، ستتخذ السلطات الصحية تدابير إض  

 المجموعات المعرضة للخطر 

 :هناك أربع مجموعات من أطفال المدارس

 االنتماء إلى مجموعة خطركورونا .1

 .طالب حاصل على وثيقة تثبت االصابة بكورونا أكدها الطبيب 

 

 تالميذ المدارس الذين يعيشون في منزل مع أفراد من مجموعة معرضة لخطر اإلصابة بـكورونا .2

وال يتعين عليهم الحضور إلى المدرسةللصف ب على إعفاء يحصل هؤالء الطال . 

 

 تالميذ يعانون من أمراض كامنة .3

من خالل استشارة الطبيب المسؤول ، يجب توضيح المخاطر الصحية المحتملة واالتفاق على المدى الذي يكون فيه  

التدريس في الفصل ضروريًا من الناحية الطبية ، فيجب ذا كان اإلعفاء من  الغياب الطويل عن الفصل ضروريًا للغاية. إ

 .توثيق ذلك بشهادة طبية وتقديمه إلى المدرسة
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يجب على هؤالء الطالب تعلم المواد بشكل مستقل في المنزل. يمكن للمدرسين دعم الطالب عبر االنترنت اذا طلب 

 االهالي ذالك 

 تالميذ يعانون من ضغوط نفسية .4

المدارس من القدوم الى الصف الذين يمثل االلتحاق بالمدرسة عبئًا نفسيًا لهم، خاصة عندما يزداد عدد  يمكن إعفاء تالميذ 

اإلصابات بالكورونا لكن يجب تقديم شهادة طبية من دكتور تثبت ذالك. يعتبر هؤالء الطالب معفيين. يجب تدريسهم  

 .بشكل مستقل

 البقاء في المنزل وعدم المجيء للمدرسة؟ 

شكل من أشكال عدوى الجهاز التنفسي الحادة )مع أو بدون حمى( مع واحد على األقل من األعراض التالية السعال ، والتهاب  أي 

 الحلق ، وضيق التنفس ، وسيالن األنف ، وفقدان مفاجئ للتذوق / الرائحة  هي سبب آخر معقول  يؤدي إلى التغيب عن الصف 

سرة على سبيل المثال )مثل ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة( هو "سبب معقول"  الجمع  نقل عدوى شبيهة باإلنفلونزا داخل األ 

(1450بين العديد من األعراض سيكون مؤشًرا خطيًرا يتطلب مزيًدا من التحقيق. )مثالً عبر رقم الهاتف   . 

 بوفيه المدرسة 

الوجبات الخفيفة مرة أخرى في بوفيه المدرسة بالطابق   اعتبارا من اليوم الثاني من المدرسة ، سيقدم السادة إنسمان وتيلداش 

 .األرضي. يجب عليك التأكد من مراعاة الحد األدنى للمسافة. يجب ارتداء الكمامة

 كيف أحصل على معلومات حول حالة كورونا؟ 

مدرسة عبر البريد اإللكتروني  سيتم إرسال جميع المعلومات حول حالة كورونا والتدابير ذات الصلة إليك من قبل المعلم أو إدارة ال

  إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بطفلك

 

 www.vs-mittersill.salzburg.at :يتم نشر المعلومات أيًضا على موقع المدرسة

ناوين  إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف ، يرجى االتصال بالمدرسين أو إدارة المدرسة عبر البريد اإللكتروني! يمكنك العثور على ع

واصل معك البريد اإللكتروني للمعلمين على الصفحة الرئيسية للمدرسة. سوف يتم الت   

Mittersill, 9. September 2020 
 
 
Dir. Dipl.-Päd. Barbara Glaser, BEd 
 
 
 ------------------------------- الرجاء التوقيع بانه تم استالم المعلومات

 


