
 دليل موجز لحاالت الغياب المتعلقة بفيروس كورونا

 قيد سيبقى لذلك وقت أي في هذا يتغير أن يمكن. العامة بالصحة يتعلق فيما التوجيه هذا اتباع المدارس على يجب ولكن العاملين اآلباء على النظام هذا صعوبة مدى نعلم نحن

للجميع نريده ما وهو ، انقطاع دون في العمل بقائنا مدة طالت كلما ، آمنين كنا كلما. مجتمعنا في فرد كل سالمة على الحفاظ في المساعدة على ملك شكًرا. المراجعة  

إذا... تفعل ذا اإلجراءات متى العودة للمدرسة ؟  ما 
يمكن للطالب العودة إلى المدرسة إذا تلقى كل شخص ظهرت عليه األعراض 

ساعة. سيتم قياس  48من الحمى لمدة في أسرتك نتيجة سلبية وكان طفلك خالي 

 درجة حرارتهم عند عودتهم إلى المدرسة

يوميا بالمدرسة اتصل. المدرسة إلى تأت ال  
الذاتية العزلة  
ممكن وقت أسرع في االختبار على احصل  

االختبار بنتيجة الفور على المدرسة أبلغ  
 حضورالدروس عبر من الطالب فسيتمكن ، بذلك للقيام يكفي بما جيًدا كان إذا

 اإلنترنت

كورونا فيروس أعراض من يعاني طفلي   
(  درجة في ارتفاع أو/  و ومستمر جديد سعال

 فقدان) الشم حاسة فقدان أو/  و حمى/  الحرارة
 تؤثر أن يمكن التي الطبيعية الشم حاسة في تغيير
(التذوق حاسة على أيًضا  

حتى إذا كان لديهم سعال أو يوًما  14يمكن للطالب العودة إلى المدرسة بعد 

فقدان حاسة الشم / التذوق. يمكن أن تستمر هذه األعراض لعدة أسابيع بمجرد 
زوال العدوى. إذا استمر ارتفاع درجة الحرارة لديهم ، يجب عليهم البقاء في 

 .المنزل. سيتم قياس درجة حرارتهم عند عودتهم إلى المدرسة

االختبار بنتيجة الفور على المدرسة بإبالغ قم  
يوميا بالمدرسة اتصل. المدرسة إلى تأتي ال  

يوًما 14 لمدة ذاتي عزل  
والتتبع التقصي عملية في العائلة تشارك أن يجب  

 عبر حضور الدروس من الطالب فسيتمكن ، بذلك للقيام يكفي بما جيًدا كان إذا
 اإلنترنت

إيجابية طفلي اختبار نتائج   

بعد ظهور األعراض على أول شخص في منزلكيوًما  14ابق في المنزل لمدة  يوميا بالمدرسة اتصل. يوًما 14 لمدة المدرسة إلى تأت ال   
 االختبار    إجراء    األسرة على أفراد

االختبار بنتائج الفور على المدرسة أبلغ  
اإلنترنت بحضورالدروس عبر الطالب سيقوم  

 فيروس أعراض من أسرتي أفراد أحد يعاني
  كورونا

يوًما من العزلة الذاتية 14/ األسرة  الطالبأكمل   
 للمدرسةسلبي  تم تقديم اختبار

 الفور على المدرسة بإبالغ قم. ممكن وقت أسرع في االختبار على احصل
االختبار بنتيجة  

يوميا بالمدرسة اتصل. المدرسة إلى تأت ال  
يوًما 14 لمدة ذاتي عزل  

بذلك للقيام يكفي بما جيًدا كان إذا الدروس عبراإلنترنت الطالب سيحضر  

 بفيروس منزلي في ما شخص إصابة أثبتت
  كورونا

يوًما من العزلة الذاتية 14أكمل الطفل / األسرة  المدرسة إلى ال تأت    
يوميا بالمدرسة اتصل  
يوًما 14 لمدة ذاتي عزل  
اإلنترنت عبر بحضور الدروس الطالب سيقوم  

 اتصال على أنه على طفلي الحصن مخطط حدد
 فيروس أعراض عليه ظهرت بشخص وثيق

المؤكد كورونا   

يوًما 14عند اكتمال فترة الحجر الصحي البالغة  الصحي الحجر يلزم حيث وجهة من العودة   
المدرسة إلى تأت ال  

يوميا بالمدرسة اتصل  
يوًما 14 لمدة ذاتي عزل  
الحضور سياسة حسب للمدرسة المعلومات تقديم  

اإلنترنت عبر الدروس الطالب بحضور سيقوم  

 نفسه يعزل أن وعليه الخارج إلى طفلي سافر لقد
الصحي الحجر عملية من كجزء  



 

 

المدرسة أبلغ عندما يتم تأكيد االختبار السلبي أو اكتمال فترة العزل الالزمة  
المدرسة إلى تأت ال  

اختبار وإجراء نفسه عزل المجموعة في شخص كل على يجب  
اإلنترنت عبر بحضورالدروسالطالب  سيقوم  

 طفلي مجموعة  في التالميذ أو الموظفين أن ثبت
إيجابية )فقاعة طفلي(    

طقة معزولة في سيتم إرسال الطفل إلى ممرضة المدرسة وقياس درجة حرارته. قد يتم ارتداء معدات الحماية الشخصية الكاملة. سينتظر الطفل بعد ذلك في من
هذا الذعر في الفصل وأن يسمح ألعضاء هيئة يجنب أحد الوالدين / مقدم الرعاية. ستكون المنطقة آمنة وسيتم تنظيفها جيًدا. يجب أن بانتظار غرفة الممرضة 

بأن شخًصا إجراء فحص ألطفالهم واتباع اإلجراءات المذكورة أعاله. لن يتم إبالغ الموظفين وأولياء األمور  أولياء األمور. يجب على مهامهمالتدريس بمواصلة 
،  المجموعةالفصل يتم اختباره ألن هذا مجرد إجراء وقائي ولكن سيتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل حالة على حدة. إذا حدث اختبار إيجابي في  مجموعةما من 

شخص يمكن أن يصاب بهذا الفيروس على الرغم من أن أي  تفهمبالتفضل والموظفين وعائالتهم ، لذا يرجى  الطالبفسيتم تنبيه الوالدين. نريد حماية كرامة جميع 
مكالكثير من التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها. شكرا ل  

 
في   المحتملة األعراض طفلي على تظهر

 المدرسة
تشخيص في خبير المدرسة في أحد يوجد ال   

COVID-19.  
الفرق معرفة إلى دائًما سنسعى  

 يرجى. خطورة األكثر والشيء البرد نزالت بين 
مخاطر أي تحمل نستطيع ال أننا تفهم  


