
  0202/  0202في اتفاقية المسؤولية المشتركة للسنة الدراسية  إضافة وتكميل 

  

  

وذلك بتزويده بأوامر رئيس المحافضة  0202تمت المصادقة على هدا التكميل من قبل المجلس التعليمي في تاريخ فاتح شتنبر 

 0202شتنبر  3بتاريخ 

  

  مقدمة

  

  : ، فإن شروط ولوج التالميذ إلى المدرسة تثمتل في اريخ توقيع هاته الوثيقةبناًء على التعليمات المأخود بها في ت- 

  ، حتى في الثالتة أيام السابقة، درجة حرارية 3.73 وعدم تجاوز covid 19 غياب وعدم وجود أعراض مرض  -

   يوم الماضية   21للحجر الصحي أو العزلة المنزلية خالل  عدم المثول -

على أي شخص . يوم الماضية على حد علمهم، 21، خالل  covid 19 تواصل مع أشخاص مصابين بفيروسعدم اإلقتراب وال -

لذلك يجب اإلعتماد على المسؤولية الفردية . البقاء في المنزل 3.73أو درجة حرارته تفوق   covid 19-يعاني من أعراض ال

  حت مسؤولية اآلباءوالحالة الصحية للقاصرين المنطوين ت فيما يخص الحالة الشخصية 

من أجل تتبع وتقصي الغيابات األخرى في نفس الصف على  إرسال إخطار في الوقت المناسب لتعليل الغيابات ألسباب صحية  -

   : العنوان التالي 

vincia.tn.itsegr.ic.roveretoest@scuole.pro 

كتدابير أمنية إضافية ، في وقت الوصول إلى المدرسة ، يتم أيًضا قياس درجة حرارة جسم التالميذ ، بما يتوافق مع األدوات المتاحة  

 متر واحد ومع توفير جميع التدابير الالزمة لتجنب تكوين التجمعات مثل تقليل المسافة الشخصية حتى تكون على أالقل 

  

-Covid لمنع وحبس العدوى والحد من خطر انتشار إلى الضرورة في هذه المرحلة على التعاون والتزام الجميع،  يقة تشير الوث

 .من العائالت والطالب وكذلك موظفي المدرسة ، مما يؤكد الحاجة إلى المسؤولية لضمان تدابير الحماية المناسبة لكل  19

ين المدرسة واألسرة ، والتي تعزز المسؤولية المشتركة والجماعية للمجتمع بأكمله ، نشطة ب لذلك من الضروري إقامة عالقة تعاون 

 .21-لمعالجة المشاكل المختلفة التي ينتجها وباء كوفيد 

توضح  بشهادة طبية  يجب أن يكون مرفوق   سابقاً،  Covid-19 الدخول المحتمل للطالب الذين ثبتت إصابتهم بالفعل بعدوى 

 . وفقًا لإلجراءات التي وضعتها إدارة الوقاية بمؤسسة المقاطعة للخدمات الصحية  covid سلبية فحص

الشروط "ويترتب على ذلك ضرورة تكامل ميثاق المسؤولية التربوي المشترك عن طريق التزام األسر ،و أولياء األمور ، باحترام 

يعد الميثاق ، باإلضافة إلى كونه وثيقة تربوية مشتركة بين  في الواقع ،. لاللتحاق بالمدرسة في العام الدراسي المقبل" المسبقة

تهدف إلى تحمل  -ولي أالمر  من الطالب و  يجب أن يوقعها كل  -المدرسة واألسرة للنوايا التعليمية ، فهو أيضاً وثيقة تعاقدية  

 .وإحترام االلتزامات المتبادلة

  

الخروج / متًرا من نقطة الدخول  50   خاص الموجودين داخل مساحة كلية تقربأو الكمامة لجميع األش  لاللتزام باستخدام القناع

يرجى الرجوع لمرسوم  ، محتمل تجمع فيها يتشكل للمباني المدرسية ، خارج ساحات المدرسة ، في جميع المناسبات التي يمكن أن

  التالي: والمتوفر على الرابط 0202أغسطس  03رئيس المقاطعة الصادر في 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/298767 

.sto_2020.pdf2/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_ago 

  

  الخاصة في أي حال ، الستخدام الكمامة خارج ملحقات المدرسة ، يرجى الرجوع إلى المراسيم القانونية 

  

mailto:segr.ic.roveretoest@scuole.provincia.tn.it
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_agosto_2020.pdf
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/171798/2987672/file/Ordinanza_Presidente_PAT_25_agosto_2020.pdf


ألسنة المدرسية   COVID-19 التحديث من أجل التصدي إلى-اتفاقية المسؤولية المشتركة 

0202 - 2020 

  

 األوصياء وأولياء األمور/ ممارسو السلطة األبوية / اآلباء 

  

لجميع العواقب المدنية والجنائية المنصوص عليها بالقانون في حالة تصريحات كاذبة ، يوقعون على اتفاقية المسؤولية مدركين 

المسجل بالمؤسسة  __________________________________ بالتلميذ  المشتركة التالية الخاصة

 .روفيريتو الشرقية  التعليمية

  

 الحضور في المعهد المدرسي( أ

  

 :ى وجه الخصوص ، يشهد الوالد أو صاحب المسؤولية األبويةعل

  

 أنه على دراية بإجراءات احتواء العدوى السارية اعتباًرا من اليوم ؛ - 

 ؛ COVID-19 لـ تشخيصه إيجابيً ، ال يخضع لتدابير الحجر الصحي أو أنه لم يتم  داخل األسرةأن الطفل ، أو المتعايش معه  - 

يتم قياسها يوميًا قبل دخول المدرسة ، أو في حالة ( درجة 3.73أكثر من )طفلهم في المنزل في حالة وجود حمى  التعهد بإبقاء -  

وجود أعراض أخرى مثل التهاب الحلق واحتقان األنف والتهاب الملتحمة وفقدان حاسة الشم أو التذوق وإبالغ طبيب األطفال على 

 الفور بظهور األعراض أو الحمى ؛

درجة أو أكثر أو وجود األعراض األخرى المذكورة أعاله ، لن  3.73يدرك ويقبل أنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة إلى أنه   - 

أو ( درجة 3.73أعلى من )ويقبل أنه في حالة ظهور حمى  على درايةيتم قبول طفلهم في المدرسة وسيظل تحت مسؤوليته ؛أنه 

  أفراد أسرته على الفور؛ الطفل أو التلميذ فوًرا وإبالغ  المدرسة بعزل، ستقوم ( من بين تلك المذكورة أعاله)أعراض أخرى 

  ؛و قواعد النظافة داخل المدرسة  والتعليمات الصحيةأنه سيتعين على طفلك االمتثال لإلرشادات  -  

لخطر  الشخصية والتصديبشكل كاف من قبل المدرسة بجميع األحكام التنظيمية والصحية للسالمة  ارشاده وإبالغهأنه قد تم  -  

  ؛ Covid-19 تفشي عدوى انتشار و

  لمثبتة ؛األنشطة وبحضور األطفال ، باستثناء حاالت الطوارئ ا -المدرسة ، أثناء أوقات التدريس و والدخول إلىعدم الولوج -  

التعهد بتبني ، حتى في األوقات واألماكن التي ال يقضيها طفلهم في المدرسة ، سلوكيات بأقصى قدر من الحيطة والحذر فيما  -  

  يتعلق بخطر العدوى ؛

  

ن ذلك تقليلها إلى مخاطر العدوى التي يجب بدالً م أنه في حال استئناف أنشطة تربوية ، حتى لو تم التحكم فيها ، ال يمكن نسيان   - 

من خالل التقيد الدقيق والصارم بالتدابير الوقائية والسالمة المنصوص عليها في بروتوكوالت محددة وخاصة باألنشطة  الحد األدنى، 

 )لهذا السبب من المهم توخي أقصى درجات الحذر حتى خارج سياق المدرسة)

األقنعة وكمامات " الوقائية المذكورة في القوانين الوطنية  قنعة والكمامات يمكن للتالميذ ارتداء األ. بتزويد األوالد بالكمامات -

تستعمل مرة واحدة أو األقنعة القابلة للغسل ، حتى التي يتم إنتاجها ذاتيًا ، بواسطة مواد متعددة الطبقات مناسبة لتوفير حاجز أمني 

 ." ب وااللتزام بالتغطية من الذقن إلى ما فوق األنفمناسب ، وفي نفس الوقت ، ضمان الراحة والتهوية والشكل المناس

 

 :على وجه الخصوص ، المدرسة خالل فترة الحضور إلى المدرسة
 تتعهد باإلبالغ عن أي تغييرات أو إضافات على القوانين ؛ -
نظيم الخدمات المدرسية ، ال سيما بت المتعلقة  موظفين مدربين تدريباً شامالً لكل الجوانب المشار إليها في القوانين  تتوفر على  -  

يتعهد الموظفون أنفسهم بمراعاة جميع متطلبات الصحة والنظافة . فيما يتعلق بإجراءات الصحة والنظافة لمكافحة انتشار العدوى

 ؛ Covid-19 بدقة وعدم الذهاب إلى العمل إال في حالة عدم وجود أي أعراض تشير إلى



 ؛ صحية والنظافة المنصوص عليها في التشريعات الحالية ، بما في ذلك األحكام المتعلقة بالتباعد تتعهد بتبني جميع التعليمات ال -

يذهب إلى المدرسة ، إلى  من قبل طفل أو شخص آخر   Covid-19 تتعهد باالمتثال الصارم والدقيق ، في حالة اإلصابة بعدوى -  

 .السلطة الصحية المحلية تعليمات 

  

 :دالتعليم عن بع( ب

بتاريخ  93، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم  COVID-19 التعليم عن بعد في حالة عودة ظهور فيروس سيتم تفعيل 

إلى  العودة  في حالة > >" الخطة المدرسية للتعليم الرقمي المتكامل"فقرة ": 6662-6666الخطة المدرسية " - 62/62/6666

تعليق التدريس  الوقت المناسب ، يمكن   لتوفير تنظيم ووقاية شاملة في -و المحلي ، وحالة طوارئ جديدة على المستوى الوطني أ

 <<. واستئناف األنشطة عن بُعد مرة أخرى ، عن طريق التدريس الرقمي المتكامل في المدرسة من جديد 

 

 :حيث تلتزم المدرسة بما يلي. رس واألسريتطلب التعلم عن بعد إعادة تعريف وتعزيز الميثاق التربوي للمسؤولية المشتركة بين المدا

  

من خالل التطبيقات المدعومة   ليتمكنو من اإلستفادة من التعليم عن بعد ،  تزويد الطالب ، باألجهزة الضرورية على سبيل اإلعارة  -

من عدد  ذلك أيًضا بعد التأكد  أيًضا بالهواتف المحمولة ، مع العلم أنه ليس لدى جميع العائالت نفس األجهزة التكنولوجية ، ويقرر 

 األطفال في سن التمدرس ؛

 الدراسي السنوي ومعايير التقييم ونشرها عبر الموقع اإللكتروني ؛ إعادة ضبط أهداف التخطيط  -  

االحتياجات  التالميذ ذوي اتخاذ خيارات وتدابير تعليمية مرنة تأخذ بعين االعتبار األوضاع األسرية والفردية المختلفة ، وخاصة   -

 التعليمية الخاصة ؛

  العمل في فترة زمنية محددة لمساعدة التالميذ واألسر على التمييز بين وقت العمل ووقت األسرة -

المداومة على التواصل مع العائالت بشكل فردي من خالل البريد اإللكتروني ومن خالل السجل اإللكتروني ؛ بشكل جماعي من خالل  -

 .الموقع

 

  :ألسر بما يلي تلتزم ا

 دخول الموقع االلكتروني للمعهد بشكل دوري لعرض رسائل المدرسة ؛ -  

تحفيز التلميذ على المشاركة بشكل مستقل ومسؤول قدر اإلمكان في أنشطة التعلم عن بعد وتنفيذ المهام الموكلة إليه مع احترام  -

 المواعيد النهائية ؛

بشكل غير  عبر اإلنترنت،  التي يتم نشرها لالستخدام التعليمي وس وتسجيالتها النهائية التأكد من عدم استخدام محتويات الدر -

 صحيح ؛

 .التحقق من احترام كل الخصوصيات الفردية و الشخصية -

 .توقيع هده اإلتفاقية يلزم األطراف احترامها بحسن نية

 

 

  

  6666شتنبر  60روفرتو بتاريخ 

 

 

 :سؤولين الم/ األولياء / توقيع اآلباء 

------------------------------- 

 

  :توقيع المديرة المدرسية 

CHEMOTTI Tiziana  

 -----------------------------------



  

 

 


