COVID 19 Behaviour addendum June 2020
نحن نعلم تماما ان الرجوع الي المدرسه اآلن قد يكون شىء مقلق لكال من الطلبه و آباءهم و لكن المدرسه
قد قامت بوضع بعض القواعد و األسس التي تنظم العمل داخل المدرسه لضمان سالمه كال من الطلبه و
المدرسين.
 .القواعد و المسؤوليات الطلبه

اوال :الحضور و األنتظام
تشجع المدرسه الطلبه علي الحضور و االنتظام داخل المدرسه لكن مع الحفاظ علي بعض القواعد و
منها :المسافه االمنه و اتباع إرشادات الحكومه فال يجب مكرر ال يجب علي الطالب الحضور الي المدرسه
اذا كان هو أو أحد من أفراد األسره يعاني من أعراض فيروس كورونا .ليس هناك أي إجراءات قانونيه
ضد أولياء األمور الذين اختاروا عدم ارسال أبناءهم الي المدرسه خوفا من المرض و لكن في نفس الوقت
تتوقع المدرسه من الطلبه ان يقوموا بعمل واجباتهم المدرسيه و إرسالها الي المدرسين في الوقت المحدد .و
اذا امتنع الطلبه عن القيام بعمل واجباتهم بدون عذر محدد سوف تقوم المدرسه بتحويل األمر الي خدمه
الرعايه التربوية.
بخصوص الطلبه الذين اختاروا العزل نظرا لكونهم يعانون من ظروف صحيه معينه سوف توفر لهم
تقييم مخاطر كي تقوم المدرسه بمساعدتهم اذا أرادوا العوده المدرسه  .اذا فضل الطلبه الذين
المدرسه
يعانون من ظروف صحيه معينه لبقاء فالمنزل يجب ان يقوموا باعمالهم المنزليه باستخدام االنترنيت
اذا الحظت المدرسه ان تي طالب قد ظهر عليه أعراض فيروس كورونا أثناء اليوم الدراسي سوف يتم
عزله و ارساله الي المنزل فورا.
ثانيا داخل الفصل و أثناء الدروس
هناك توقعات بسيطه من الطلبه داخل الفصل
يجب أن يحضر الطالب و معه كل األدوات المدرسيه
ال يجب أن يشارك الطالب أدواته المدرسيه مع اي طالب آخر
يجب أن يظهر الطالب أخالق طيبه تجاه الطلبه و المعلمين
ال يجب أن يتحدث الطالب بسخريه عن اي طالب آخر كان يعاني من فيروس كورونا
سوف يتم اتخاذ إجراء ضد اي طالب يقوم بالبصق أو السعال أمام اآلخرين كنوع من السخرية
يجب أن يلتزم الطالب بمساحه  ٢كتر داخل و خارج الفصل
يجب أن يظهر الطالب االحترام لكل اإلجراءات االحترازية لتوفير األمان له و لالخرين
غير مسموح الطالب ان يقوم بلمس اي شخص آخر أو استعمال أدوات مدرسيه ليست ملكه

ثالثا خارج بوابات المدرسه
يجب أن نتذكر أن الطلبه يمثلون المدرسه ألنهم يرتدون الزى المدرسين فأي تصرف غير الئق
صدر عن اي طالب خارج المدرسه فهو يضع المدرسه في صوره غير جيده .سوف يكون هناك
معلمين علي بوابات المدرسه للتأكد من التزام الطلبه بالسلوك الجيد
يلتزم الطلبه بمواعيد الحضور الي المدرسه و تجنب التجمعات
جب أن يغادر الطلبه المدرسه في الوقت المحدد و عدم البقاء في الداخل
غير مسموح الطلبه انتظار زمالئه
غير مسموح الطلبه ان يلمسوا اآلخرين
غير مسموح بالمزاح عن طريق بالبصق في األرض أو تمثيل السعال الخافه اآلخرين
سوف تأخذ المدرسه إجراءات صارمه ضد اي طالب يقوم بهذه األفعال
رابعا :اإلجراءات العقابيه داخل المدرسه
في حاله ان أظهر الطالب اي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا سوف يقوم المعلم باالتصال
باإلدارة .سوف يقوم الموظف بأخذ الطالب الي غرفه االجتماعات في المبني حتي يتصل بأحد
الوالدين و ارسال الطالب الي المنزل حيث يقوم بعزل نفسه لمده  ١٤يوم.
في حاله أساء الطالب التصرف داخل ممرات المدرسه أو داخل الفصول أثناء الدروس سوف يتم
تحذريهم مرتين قبل اخذهم من الفصل .و االنصال باخد االبوين و ارسال الطالب الي المنزل .و في
حاله اصرار الطالب علي عدم احترام القواعد و التعليمات التي وضعت للحفاظ علي الطلبه و
العاملين داخل المدرسه سوف يقوم مدير المدرسه باتخاذ القرار اذا كان من المفيد الطالب البقاء في
المنزل و عمل الواجبات من المنزل أو االستقرار في الذهاب الي المدرسه
في حاله عدم احترام الطالب المسافه االمنه ( ٢متر) سوف يعطي تحذير من المعلم بعدم تكرار هذا
الخطأ مره اخري .و لكن اذا أصر الطالب علي هذا التصرف سوف يتم أخذه خارج الفصل .يجب
علي الطالب الحفاظ علي المسافه االمنه ( ٢متر) داخل و خارج الفصل.
اخيرا لن يكون هناك أي تعاون من جانب المدرسه تجاه أي طالب يتعمد السعال (الكحه) أو البصق
أمام اآلخرين علي سبيل المزاح أو التعدد .حيث يمكن لمدير المدرسه اتخاذ قرار بعدم عوده الطالب
الي المدرسه

