
 قواعد مدرستنا اثناء كورونا   آب ٢٠٢٠
 لكي نبقى اصحاء

   
 دائما


٠عندما اشعر انني مريض جدا ابقى في البيت واذا اقتضى االمر اتواصل مع الطبيب ٠

٠انا احافظ في املدرسة وفي اي مكان آخر على قواعد النظافة الشخصية ٠


٠انا البس الكمامة في االماكن املحددة في املدرسة ودائما عندي كمامة ثانية احتياط في كيس مسجل عليها اسمي ٠

 أمام املدرسة
 ٠ انا اقف أمام املدخل املخصص لي (الباب الرئيسي ،الباب وراء الروضة أو من خالل باحة املدرسة) تحت السقف


لوحدي على الخط من الخطوط املرسومة على األرض وانتظر حتى تسمح املعلمة املراقبة  لي في الدخول الى املدرسة ٠

 في املمرات
 ٠انا امشي على اليمني واحافظ على بعد املسافةعن الذي قبلي وامشى وراءه واألسهم املرسومة على االرض تساعدني


لذلك٠

٠في املمرات انا هادي وامشي مسرعا

 

 قبل الدرس


٠اعلق حاجاتي على العالقة واحافظ على بعد املسافةعن االخرين ٠

٠انا ادخل الى الصف بمفردي ٠


٠انا اجلس في مكاني واتبع  تعليمات معلمتي ل نزع الكمامة وغسل اليدين ٠

 اأثناء الدرس

٠انا اعمل وافطر في مكاني ٠


٠انامسموح لي التحرك في الصف عادة بمفردي لذلك يجب ان اطلب السماح لذلك وانتظر (املوافقة )من املعلمة ٠

٠انا املس فقط اغراضي ٠


٠عندما يكون عندي سؤال لحل الواجب علي االنتظار حتى ( كرسي املساعدة ) أمام اللوح يصبح فارغ ٠

٠فقط  معلمي او معلمتي يقوم بفتح النوافذ أو الباب .

  اثناء الفرصة
 ٠انا اغادر الصف على االشارة من املعلمة واذهب على طريقي املباشر واحافظ على بعد املسافة وراء بعضناالى مكان


فرصتي ٠

٠عند اللعب، القراءة ،الفطور، انتبه لبعد املسافة عن األخرين ٠


٠اغادر الفرصة فقط عندما تسمح لي املعلمةاملراقبة بذلك ٠

٠عند الدخول اقف على الخط املرسوم على االرض وانتظر حتى تعطيني املعلمة املراقبة االشارة ٠

 في الحمام

٠انا اذهب الى التواليت قدر االمكان اثناء الدرس من صفي مسموح لتلميذ بفرده الذهاب ٠

 ٠انتبه لعدد االشخاص املسموح  لهم  اقف على الخط املرسوم على االرض وانتظر اذا أقتضى  االمر واحافظ على بعد

املسافة عن االخرين ٠


٠اغسل يدي بشكل جيد ٠

٠انا اعود على طريقي املباشر ملجموعتي ٠



 بعد انتهاء الدرس

٠انا ارتب مكاني واعلق الكرسي على الطاولة ٠

٠انتظر حتى املعلمة تسمح لي بمغادرة الطاولة٠


٠اذهب على الطريق املباشر الى املمر املخصص لي وانتظر االشارة من املعلمة املراقبة ملغادرة املدرسة ٠

٠ممنوع على االهل اواالخوة االنتظار في املدرسة٠


٠ايضااثناءالعودة الى البيت يجب انا احافظ على بعد املسافة عن االخرين ٠

 أنا/ نحن أحطنا علما  بقواعد املدرسة اثناءكورونا وتحدثنا مع طفلنا عن ذلك ٠


 توقيع أوالء األمور ……………………………………

 


