
میثاق المسؤولیة المشتركة   

المشاركة لمكافحة سارس، كوفید،2 
العام الدراسي 2021-2020  

تمھید: 

شروط دخول الطالب إلى المدرسة :    

- عدم وجود أعراض تنفسیة أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم ألكثر من 37,5 درجة مئویة، وكذلك خالل 
الثالثة أیام السابقة؛  

- لم یخضع للحجر الصحي أو العزل المنزلي خالل آخر 14 یوما ؛  

- لم یكن على اتصال مع مصابین، بقدر معرفتھ، خالل آخر 14 یوما.  

یجب على أي شخص یعاني من أعراض تنفسیة أو درجة حرارتھ أكثر 37,5 درجة مئویة البقاء بالمنزل. 
ولذلك، یلزم التشدید على المسؤولیة الفردیة للوالدین / األوصیاء فیما یتعلق بالحالة الصحیة للقاصرین الذین 

یتولون رعایتھم. 

التردد على المدرسة 

یجب على  الوالد (أو متولي المسئولیة األبویة ) ، على وجھ الخصوص، أن یتعھد :  

- أن یكون على علم بتدابیر الوقایة من العدوى الحالیة بتاریخ الیوم؛  

-أن الطفل / الطفلة، أو من یسكن بالمنزل نفسھ مع األسرة ال یخضع للحجر الصحي، و لم تثبت 
إیجابیة تحلیلھ بالنسبة لسارس أو CoV-2؛  

-االلتزام باحتجاز الطفل في المنزل في حالة ظھور أعراض حمى (أو عندما تبلغ درجة حرارة 
جسمھ 37,5 درجة مئویة أو أكثر)، وقیاس درجة الحرارة یومیًا قبل الوصول إلى المدرسة، أو 

في وجود أعراض أخرى تتعلق بفیروس السارس "كوفید -2"، وإبالغ طبیب األطفال على وجھ 
السرعة؛  

-االلتزام بالذھاب للمدرسة الستالم طفلھ/طفلتھ عقب تلقي اتصال من المدرسة؛  

-أن یلتزم بأن یكون متاًحا عن طریق الھاتف وبصورة فوریة، وإعطاء جمیع أرقامة الھاتفیة 
الحدیثة؛  

-أن یدرك أنھ في حالة إصابة طفلھ/طفلتھ بالحمى أو بدرجة حرارة 37,5 درجة مئویة أو أكثر، 
لن یسمح لھ بدخول المدرسة، وسیبقى تحت مسئولیتھ؛  

- أن یدرك أنھ في حالة إصابة طفلھ/طفلتھ بالحمى أو بدرجة حرارة 37,5 درجة مئویة أو أكثر 
أو أي أعراض أخرى، سیتم عزل الطفل داخل غرفة مخصصة داخل مبنى المدرسة حتى 

وصول أفراد األسرة  بعد تلقي االتصال من المختص؛  



-أن یدرك ضرورة االتصال بطبیب األطفال على الفور للتقییم السریري لحالة الطفل/ الطفلة؛ 
وإذا تم اتخاذ إجراء تشخیصي بالنسبة لسارس أو ـ CoV-2 ، فإن الطبیب المعالج سیصدر شھادة 

للسماح لھ بالرجوع للمدرسة؛   

-أن یدرك ضرورة إحضار شھادة طبیة، فیما یتعلق بأطفال الحضانة، إلعادة االلتحاق بالمدرسة 
بعد حاالت الغیاب بسبب المرض لمدة تزید على ثالثة أیام؛  

-أن یدرك ضرورة إلتزام طفلھ/طفلتھ باإلرشادات الصحیة داخل المدرسة؛  

-أن یدرك ضرورة ارتداء طفلھ/طفلتھ للقناع الطبي عند دخول المدرسة إذا كان عمره یزید عن 
6 سنوات، إال في الحاالت االستثنائیة ؛  

- أن یلتزم دائما بالطالع على األحكام الساریة المتعلقة بتحجیم والوقایة من عدوى فیروس 
سارس و CoV-2-، من خالل متابعة موقع المدرسة اإللكتروني؛  

-عدم دخول المدرسة، باستثناء الحاالت الخاصة التي تم االتفاق علیھا مسبقا والتي حصل 
بخصوصھا على تصریح، أثناء سیر األنشطة وفي حالة وجود األطفال؛  

-أن یدرك عدم القدرة على القضاء نھائیًا على خطر العدوى، ولكن یمكن تحجیمھ إلى أدنى حد 
من خالل اإللتزام التام والصارم بالتدابیر االحترازیة واألمنیة المنصوص علیھا في 

البروتوكوالت الخاصة بمتابعة النشاط (لھذا السبب فإنھ من المھم اإللتزام بأقصى قدر من الحذر 
حتى خارج نطاق المدرسة). 

التردد على المدرسة  

تتعھد المدرسة، على وجھ الخصوص، خالل فترة التردد على المدرسة :  

- باإلبالغ عن أي تغییرات أو إضافات إلى اإلرشادات؛  

-بتدریب الموظفین بشكل كاف على جمیع الجوانب المتصلة باألنظمة الحالیة المتعلقة بتنظیم 
الخدمات المدرسیة، وال سیما فیما یتعلق باإلجراءات الصحیة لمكافحة انتشار العدوى.  

ویتعھد الموظفون أنفسھم :  

-باإللتزام الصارم بكل اإلرشادات الصحیة وعدم مزاولة العمل إال في حالة عدم وجود أعراض 
تتعلق بفیرس سارس أو cov-2 ؛   

-باإللتزام بجمیع الشروط الصحیة المنصوص علیھا في الالئحة الحالیة، بما في ذلك األحكام 
المتعلقة بالبعد اإلجتماعي؛   

-باإللتزام الصارم بالالئحة الصحیة المحلیة في حالة التأكد من إصابة طفل أو شخص بالغ 
بعدوى كوفید -2 یتردد على المدرسة.  



األدوات والمواد الغذائیة  

تتعھد األسر بتزوید األطفال بما یلزم للقیام باألنشطة التعلیمیة ، وكذلك الوجبات، ألنھ لن یسمح 
للتالمیذ بتبادل المواد. 

التعلیم عن بعد 

سیتم تفعیل التعلیم عن بعد في حالة تفشي فیروس "CoV-2"، على النحو المنصوص علیھ في 
القرار الوزاري رقم 36 الصادر بتاریخ 26-6-2020 "الخطة المدرسیة 2021-2020" : 

الفقرة "الخطة المدرسیة للتعلیم الرقمي المتكامل"،  "في حالة تفاقم الوباء وتفشیھ بصورة 
تستدعي إعالن حالة الطوارىء على الصعید المحلي واإلقلیمي، سیتم تعلیق التعلیم المباشر، 

طبًقا لنصوص الالئحة، وتفعیل التعلیم عن بعد، عن طریق طرق التعلیم الرقمي المتكامل".   
  

ویتطلب التعلم عن بعد إعادة تعریف االتفاقیة التعلیمیة المشتركة بین المدرسة واألسرة 
وتعزیزھا فیما یتعلق بالتعمیم الوزراي الذي سنتھ الوزارة.  

تلتزم المدرسة   بما یلي :  

-توفیر استخدام مناسب لألجھزة الموجودة تحت تصرفھا، وتطبیق التعلم عن بعد عن طریق 
تطبیقات مدعومة أیضا بالھواتف المحمولة، وإدراك إنھ لیس لدى جمیع األسر األجھزة 

التكنولوجیة نفسھا، بما تتناسب مع عدد األطفال في سن الدراسة؛  

-إعادة التأھیل واالتصال بواسطة السجل اإللكتروني (RE) و / أو تحدید أھداف الخطة السنویة 
ومعاییر التقییم ؛  

-اتخاذ خیارات تعلیمیة مرنة تأخذ في االعتبار األوضاع األسریة والفردیة المختلفة، وال سیما 
في حالة التالمیذ ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة؛    

-العمل خالل فترة زمنیة محددة لمساعدة التالمیذ واألسر على التمییز بین وقت العمل والوقت 
المخصص لألسرة؛  

-الحفاظ على االتصال مع األسر بشكل فردي وجماعي من خالل القنوات اإللكترونیة التي 
تستخدم عادة لھذا الھدف، وخاصة السجل اإللكتروني  RE والموقع.  

تلتزم األسرة  بما یلي :      

-متابعة السجل اإللكتروني والموقع بصورة دوریة لإلطالع على توصیات المدرسة ؛  

-تحفیز التلمیذ على المشاركة بصورة مستقلة، وبإعتباره مسئوًال عن أنشطة التعلم عن بعد وأداء 
الواجبات المدرسیة المكلف بھا، وتسلیمھا في الوقت المحدد؛       



-المتابعة الجیدة لضمان عدم استخدام محتویات المحاضرات وأي تسجیالت ومواد متاحة على 
اإلنترنت والتي یتم نشرھا في مجال االستخدام التعلیمي بشكل غیر سلیم؛  

-ضمان اإللتزام بجمیع القواعد الحالیة الخاصة بالدفاع عن الخصوصیة.   

میثاق المسئولیة المشتركة 
المشاركة لمكافحة عدوى فیروس سارس وكوفید-2 للعام الدراسي 2021-2020 

تمأل البیانات ویتم تسلیمھا بعد التوقیع علیھا.   

الموقع أدناه ________________________________________ ،  موالید ________________ (____) ، محل اإلقامة 
____ _ ________ ____ ____ ______ ، عنوان : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

   ___________________________________

الموقع أدناه ________________________________________ ، موالید ________________ (____) ، محل 
اإلقامة____ _ ________ ____ ____ ______ ، عنوان : 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

  ___________________________________

ولي أمر  التلمیذ/ة________________________ الصف  _____________قسم____ بالحضانة / المدرسة االبتدائیة / الثانویة من 
  ("(I.C. “P. Straneo”)) __________________ الدرجة األولى

نقر 
باإلطالع على میثاق المسئولیة المشتركة  وبنودھا الخاصة بحالة الطوارىء  لمكافحة كوفید-19  بین "المدرسة الشاملة P.Straneo" واألسرة 

والتلمیذ من خالل :  

 www.straneo.it ( ) الموقع □

□ السجل اإللكتروني  

□ :: الوثیقة الحالیة التي استلمھا المجمع المدرسي للمدرسة الشاملة.  

سنزودكم بأرقام الھواتف  المحدثة والتي یمكن الوصول إلیھا دائما من أجل السماح باالتصال الفوري باألسرة أو بالمختص في حالة الضرورة 

الرقم ...............................................................................................................................................................
  ................................................

الرقم ...............................................................................................................................................................
    ................................................

البرید الكتروني ........................................................  

  _________________Alessandria 

توقیع كال الوالدین أو من ینوب عنھما  

_______________________ ______________________  

مدیرة المدرسة  
األستاذة راّفایال ناریزي 

http://www.straneo.it


(استبدال التوقیع بخط الید بالطباعة، طبًقا للبند 3، الفقرة 2 من المرسوم التشریعي 39/93)  
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