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توفير بيئة تم تقييم المخاطر فيها استجابة ●
 COVID-19لعدوى
االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي كما ● ●
حددتها الحكومة بقدر ما نستطيع بشكل
معقول
اتصل بالوالدين /مقدمي الرعاية إذا ● ●
 COVID-19أظهر طفلك أعراض
إعالمك إذا ظهرت على فريق العمل أو ● ●
األطفال في مجموعة طفلك أعراض
ألن هذا يعني أنك ستحتاج COVID-19
جميعًا إلى العزل الذاتي لمدة  14يو ًما على
األقل أو حتى االختبار
يعود سلبيا ● ●
تعديل سياسة السلوك لضمان االلتزام ● ●
بإجراءات السالمة  ،ل لحماية المجتمع
 ،المدرسي ●نموذج السلوك اإليجابي
والثناء على السلوك الجيد والتحدي
(والعقاب عند الضرورة )كل
لسلوك غير الالئق ●

سأشجع طفلي على الحفاظ على مستويات عالية ●
من النظافة وأذكره بأهمية التباعد االجتماعي
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تخبنر فيه المدرسة
سأحضر بانتظام وفر الوقت المحدد وفر الوقت الذي ر
لن أذهب إىل المدرسة إذا كنت أنا أو أحد أفراد أرسي يظهر عليهم أعراض رفبوسات تاجية أو قيل ىلر أال أفعل ذلك بسبب التتبع والتتبعر●
تغيبات فر
سوف أبلغ المدرسة بأي ر
زى موحد
الن قد تؤثر عل طفلر فر
الظروف ر ر
سأصل بالزي الرسمر الصحيح كل يوم وأتأكد من الحفاظ عليه طوال اليوم الدراسر
المدرسة
طن مبىلر الصنع .يجب أن يكون هذا أسود عادي أو
إذا قمت بتغطية أنفر وفمر فر المدرسة  ،فإننر أفهم أن هذا يجب أن يكون بقناع للوجه أو ر ر
●
ر
الموظفي
مع
مخاوف
أي
سأناقش
ً
ً
ر
ر
ومحب ًما وآمنا فر الدروس
رمادي أو كحلر أو أزرق أو أبيض .لن يكون هذا وشا ًحا أو باالكالفا أو باندانا سأكون جاهزا
المعنيي بشكل مناسب
رر
ر
تدابب اإلبعاد االجتماعر القائمة وتجنب أي اتصال جسدي (ال تالمس )مع اآلخرينر●
رر
سأحبم
سآن فقط لدخول موقع المدرسة بعد ●
رر
لن أبصق أو أسعل عمدار●
ر● حجز /لقاء مسبق مع الموظف
سأبف فر المقعد المخصص ىلر فر جميع األوقات
رر
ً
توفب بيئة تم تقييم المخاطر وفقا
رر
معدان الخاصة
رر
سأحضر
 COVIDلعدوىحول المدرسة
ر
البام بقواعد التباعد االجتماعر كما ● سوف آكل ر
ورسب فقط فر المناطق المحددةر●
حددتها الحكومة بقدر ما نستطيع
ر
االسباحة والغداءر●
سأكون فقط فر المنطقة المحددة فر أوقات
بشكل معقول
ن ر
للشب منهار●
نوافب المياه مغلقة ولذلك يجب أن أحضر زجاجة المياه الخاصة ر ر
رر
أفهم أن
أظهر
تصل بالوالدين /مقدمر الرعاية إذا
ر
تدابب المسافة االجتماعيةر●
رر
سأحبم
 COVID-19طفلك أعراض
لن يكون لدي أي اتصال جسدي (ال لمس )مع أي شخص
ً
جميعا إىل
ألن هذا سيعنر أنك ستحتاج
لن أبصق أو سعال عن عمد
عزل نفسك لمدة ً 14
يوما عل األقل أو
سوف أتبع النظام فر مكان واحدر●
ً
سلبيا
حن يعود االختبار
رر
سأحافظ عل نظافة جيدة عن طريق غسل يدي وتعقيمها بانتظام
ر
تعديل سياسة السلوك لضمان االلبامر●
سأحمر اآلخرين بتغطية فمر بذراعر إذا اضطررت للسعالر●
بإجراءات السالمة  ،لحماية المجتمع
ما وراء بوابات المدرسة
المدرسر
ر
الهواتف المحمولة والمعدات اإللكبونية
اإليجان  ،والثناء عل ●
رر
وذج السلوك
السلوك الجيد والتحدي (والعقاب
مسؤولين الخاصة  ،ويجب إيقافشغيلها وإخفائها فر جميع
رر
أفهم أنه إذا أحضت هذه إىل المدرسة  ،فإننر أفعل ذلك عل
عند الضورة
 COVID-19أفهم أن التنمر ضار ة بـ
تدابب السالمة
رر
وأنا  COVID19 ،أفهم أن الفشل فر تلبية هذه التوقعات قد يؤدي إىل فرض عقوبات وأن العقوبات المدرسية قد تم تعديلها لدعم
إعادن /طفلر إىل المبل ر
لفبة من الوقت أو فقدان مكان فر المدرسة
رر
الخطب قد يؤدي إىل
رر
.أدرك أن الفشل
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