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 المعهد الحكومي الشامل

" ساحة فورالنيني "   

  اإلعدادية المدارس اإلبتدائية و

ليم والجامعة واألبحاث عوزارة الت  

التسيولمكتب المدرسة الجهوي   

 

وزارة التعليم  – 2020/  2014بون  –الصناديق الهيكلية األوروبية  –اإلتحاد األوروبي 

 والجامعة واألبحاث

مهارات وبيئات التعلم –جل المدرسة أمن   

 

Telefono                                           Segreteria                                                         E-mail  

 

  2020سبتمبر  14وما، ر                                                              10. أ/ 992بروتوكول رقم 

 

  19التكامل في حاالت الطواريء للكوفيد  –إتفاقية المسؤولية المشتركة 

Art.3 DPR 23521- 11-2007 

 

عل جي 19-يدمستقبلي المحتمل لوباء كوففيما يتعلق بالتطور ال ترقّب المؤّكدالتعقيدات الموجودة حاليا وانعدام ال

من الضروري التفكير بشكل مشترك في اإلستراتيجيات والمبادرات المفيدة للمنظمة من أجل إعادة التشغيل 

 اآلمن للعام الدراسي المقبل. 

  وثيقة تربوية لمشاركة المدرسة واألسرة من " المستخدمين " التربويين ، وبالتالي فإنفي الواقع  هو اإلتفاق

طالب.  /من كل ولي أمرمطلوب وقيع الت  

.تقنيةللجنة العلمية ال لتقنيالرأي اهذه اإلتفاقية مبنية على أساس   
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 ولي األمر / الوصي  ومدير المدرسة 

 

التربوية التالية :يوقعون على إتفاقية المسؤولية المشتركة   

 

  : مايلييلتزم ب  المعهد 

إنتشار فيروس التنفيذ في الوقت المناسب للبروتوكول التنظيمي لتدابير مكافحة وإحتواء  ضمان -

؛في المدرسة  19 كوفيد  

( من أجل السالمة الصحيحة  تقنيةإصدار تعليمات محّددة ) بناءا على توجيهات اللجنة العلمية ال -

؛ للمبني  

  محّددة ؛من أجل ضمان المسافة التحديد " الجلوس داخل القاعة "  -

؛ تحديد أوقات وطرق تهوئة المبنى أثناء الدروس  -  

؛  توفير المنّظفات المعقّمة -  

إعداد مؤشرات للدخول المنّظم إلى المدرسة ، وللحركات الداخلية داخل مباني المدرسة، أيضا  -

 عن طريق اللوحات اإلعالنية و/ أو العالمات على األرض ؛

لموظفي  –بشكل متكّرر وواسع النطاق  -تعزيز إجراءات التدريب وإعطاء المعلومات  -

 المدارس والتالميذ واألسر، فيما يتعلّق بحظر العدوى واإلجراءات الوقائية الممكنة ؛

وجه ؛التجهيز بمنصات التعلم اإللكتروني الرقمي للتعامل مع أي تعليق للتدريس وجها ل -  

يبية وتجديدية للموظفين، كل ذلك من حيث مهارات تكنولوجيا المعلومات إجراء دورات تدر -

 والتعليم المتكامل من أجل تنفيذ وتعزيز الممارسات لدعم التعلّم عن بعد ؛

تنفيذ أشكال التدريس الشاملة، حتى عن بعد، واإلهتمام باإلحتياجات التدريبية لجميع الطالب،  -

 وخاّصة مع ....... ؛

، جهاز ة للطالب األقل ثراء على سبيل اإلعارة لإلستخدام ) دفتر المالحظاتإتاحة أجهز -

، جهاز توجيه حقل التواصل، شرائح سيم ( حسب ما هو متوفر في المدرسة،  -تابالت  -لوحي

 في حالة تعليق األنشطة الموجودة. 
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تلتزم بمايلي : األسرة   

، الحالة الصحية ألطفالهم وفي حالة وجود المدرسةقبل ذهابهم إلى المراقبة المنتظمة واليومية،  -

 ... (وما إلى ذلك ، سعال العينين) حّمى، برد، إلتهابات  19-إلى عدوى كوفيد أعراض تعزى 

ني من أي شخص يعاوأبلغوا فورا طبيب العائلة باتباع المؤشرات والتعليمات. إبقوهم في المنزل 

؛  درجة مئوية يجب عليه المكوث في المنزل 37,5أعراض تنفسية أو درجة حرارة أكثر من   

العودة إلى المدرسة فورا، وإصطحاب إبنك/إبنتك مرة أخرى في حالة ظهور مفاجيء   -

 ألعراض الجهاز التنفسي أو الحّمى ؛ 

إبالغ المدرسة على الفور بالتغييرات في الحالة الصحية التي قد تشير إلى العدوى من كورونا  -

تالي : إلتهابات العينين، سعال وما إلى ذلك ... ( وذلك على اإليمايل ال)حّمى، برد،  19  

statodisalute@icpiazzaforlanini.edu.it 

فيما يتعلق بالكوفيد  التواصل على الفور مع مدير المدرسة والشخص المسؤول عن االتصال -

حالة التأّكد من إصابة التلميذ بالكوفيد ، واإلتصال يكون على العنوان  في) شيبيليا فاليريا (   19

التالي :  –اإليمايل  –اإللكتروني   

statodisalute@icpiazzaforlanini.edu.it 

ام القواعد المحّددة من المعهد بخصوص مرافقة األطفال في الذهاب إلى / والعودة من إحتر -

؛المدرسة   

البقاء على إطالع دائم حول مبادرات المدرسة ؛ -  

؛ إحترام قواعد دخول األسر إلى المكاتب اإلدارية  -  

تأييد ودعم إكتساب اإلستقاللية الشخصية والشعور بالمسؤولية لدى أطفالهم في مسار النمو  -

 الشخصي وفي عملية التعلم 

تشجيع، إذا دعت الحاجة، مشاركة األطفال في التعلم عن بعد ؛ -  

؛ألطفال الترويج لإلستخدام الصحيح في المدرسة لألجهزة اإللكترونية التي يتم توفيرها ل -  

، بطريقة ألجهزة اإللكترونية لدعم التدريس، على سبيل اإلعارة أو بشكل شخصيتخدام اإس -

  صحيحة وفقًا للقانون، وتجنّب قيام إبنك / إبنتك بتصرفات تضر بكرامة اآلخرين ؛ 

المشاركة، حتى عن بعد، في اإلجتماعات مع المعلمين ؛ -  
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يلتزم بمايلي :  التلميذ  

إتباع التعليمات المعطاة والمرتبة من قبل المدرسة والمعلمين  -  

إحترام تعليمات المعلمين في التدريس عن بعد ومراعاة التعليمات  -  

استخدام األجهزة اإللكترونية لدعم التدريس، على سبيل اإلعارة أو بشكل شخصي، بطريقة  -

نسوب إلى التنمر اإللكتروني كرامة اآلخر المدون المساس بخصوصية والباحترام صحيحة و

.والتسلط بشكل عام  

 

دير المدرسة م    ولي األمر                                                                     

.....                                         ..........................................................  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


