ر
المشتكة – للتعاون من أجل مقاومة  COVID-19للسنة الدراسية .2021/2020
إتفاقية المسؤولية
اآلباء  /يمارسون السلطة األبوية  /األوصياء
عىل علم بجميع التبعات المدنية والجنائية المتوقعة يف حالة البيانات الكاذبة ،

ر
المشتكة التالية
قاموا بالتوقيع عىل اتفاقية المسؤولية
للتلميذ/ة__________________________________________ مسجل يف
المعهد_________________________________________
المدرس
أ) الحضور يف المعهد
ي
يعلن الو يل (أو صاحب السلطة األبوية) ضورة :
 أنه عىل دراية بالجراءات لحتواء العدوى السارية اليوم ؛غي مصاب بفايروس COVID-
لتدابي الحجر
غي خاضع
عن ر
ر
 أن إبنه/إبنته  ،أو المتعايش معه داخل األرسة  ،ري
الصح ي ي
19؛
ً
الن يتم قياسها يوميا قبل الذهاب
 التعهد بإبقاء أبنائه يف الميل يف حالة وجود حىم (تساوي أو تزيد عن  37.5درجة) و يال المدرسة  ،أو يف وجود أعراض أخرى مثل إلتهاب الحلق أو إحتقان األنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق وإبالغ طبيب
ي
األطفال عىل الفور بظهور األعراض أو الحىم ؛
 أن يدرك ويتقبل أنه ف حالة إرتفاع درجة الحرارة إل  37.5درجة أو رأكي أو وجود األعراض األخرى المذكورة أعاله  ،فلن
ي
بق تحت مسؤوليته؛
وسي
ة
المدرس
إل
الدخول
يتمكن البن/البنة
ي
ي
 أن يدرك ويتقبل أنه يف حالة ظهور حىم (تساوي أو تزيد عن  37.5درجة) أو أعراض أخرى (من ربي تلك المذكورة أعاله) ،فإن المدرسة ستقوم بالعزل الفوري للطفل أو المراهق و يتم إبالغ أفراد األرسة عىل الفور ؛
عىل إبنه/إبنته الليام بإرشادات الصحة والنظافة داخل المدرسة ؛
 أن يدرك أنه يجب يكاف من قبل المدرسة بجميع األحكام التنظيمية والصحية للسالمة ولحتواء خطر إنتشار عدوى
بشكل
 أنه قد تم إبالغهٍ
 Covid-19؛
 عدم إمكانية الدخول  ،باستثناء حالت الضورة القسوي  ،إل المدرسة  ،أثناء أداء األنشطة و وجود الطالب ؛الن ل يقضيها
الن تتعلق بخطر العدوى  ،حن يف األوقات واألماكن ي
 التعهد بأخذ أقىص قدر من الحذر للسلوكيات يطفله يف المدرسة ،
 أن يدرك أنه يف لحظة استئناف الدراسة  ،حن لو كان األمر تحت المراقبة ل يجب الستهانة بمخاطر العدوى و العملعىل محاضتها و تقليلها إل الحد األدن من خالل التقيد الدقيق والصارم بالجراءات الحيازية والسالمة المنصوص عليها
ي
توخ أقىص درجات الحذر حن خارج المدرسة).
بروتوكولت
المهم
من
السبب
(لهذا
باألنشطة
قيام
لل
محددة
يف
ي
ً
تعايشي معه  ،والستفادة أيضا من نصائح الطبيب
 للمراقبة الذاتية لحالته الصحية  ،وحالة أطفاله وأفراد أرسته والمر
ً
اس وفقا لقواعد السالمة
العام وطبيب األطفال ؛ عىل وجه الخصوص  ،بالشارة إل "مذكرة التفاهم لضمان بدء العام الدر ي
لحتواء انتشار "Covid-19الصادرة عن وزارة التعليم يف  ،2020/08/06فهذا ررسط مسبق لـحضور التالميذ  /الطالب
إل المدرسة:
ي
 عدم وجود أعراض تنفسية أو درجة حرارة الجسم فوق  37.5درجة مئوية حن يف األيام الثالثة السابقة ،
 لم يكن ف الحجر الصح أو العزلة الميلية خالل الـ ً 14
يوما الماضية ،
ي
ي
ً
تعتي مصدر للخطر وفقا لرشادات منظمة الصحة العالمية أو السلطات المختصة األخرى ،
أن من مناطق ر
 لم ي ي
ً
إيجابيي  ،عىل حد علمه  ،يف آخر  14يوما.
 لم يكن عىل اتصال بأشخاص
ر
/
المتعايشي معه
 عند ظهور أعراض مشبوهة لـ  COVID-19عند البن البنة أو الو يل نفسه أو أي من أفراد األرسة أور
(عىل سبيل المثال :الحىم وصعوبات التنفس وفقدان التذوق و  /أو الرائحة والتهاب الحلق والسعال واحتقان األنف
والقء والسهال وما إل ذلك):
والتهاب الملتحمة
ي
تجنب الوصول إل المدرسة  ،و إبالغها عن الغياب ألسباب صحية ،

العودة عىل الفور إل ميله ،

التصال عىل الفور بطبيبه لجراء التقييمات المناسبة والتفعيل المحتمل لإلجراءات المطلوبة للقيام

عىل مستوي الحلق و األنف.
بمسحة ي

تليم المؤسسة التعليمية خالل فية الحضور إل المدرسة أن:
تغييات أو إضافات عىل التعليمات ؛
  -تقوم بالعالن عن أي رً
ً
تشي إلىها اللوائح الحالية بشأن تنظيم الخدمات
  -تستفيد من الالن ر
ر
موظفي المتدر ربي تدريبا كافيا يف جميع الجوانب ي
المدرسية  ،ول سيما فيما يتعلق بإلجراءات الصحة والنظافة لمكافحة إنتشار العدوى.
  -يعمل الموظفون أنفسهم بالمراعاة الصارمة لجميع متطلبات الصحة والنظافة وعدم الذهاب إل العمل إل يف حالةتشي إل  Covid-19؛
عدم وجود أي أعراض ر
بن جميع متطلبات الصحة والنظافة المنصوص عليها يف التعليمات الحالية  ،بما يف ذلك المتعلقة
عىل ت ي
 تعمل يبالمباعدة الجسدية؛
عىل المدرسة  ،تتعهد بالمتثال الصارم
عىل طفل أو شخص بالغ ييدد ي
يف حالة ظهور إصابة مؤكدة ب  Covid-19ي
والدقيق لكل تعليمات السلطة الصحية المحلية.
الرقم المدمج
ب) التعليم
ي
سيتم تفعيل التعليم عن بعد يف حالة عودة ظهور رفيوس  ، COVID-19عىل النحو المنصوص عليه يف المرسوم رقم 39
الرقىم المدمج" « يف حالة
بتاري ــخ " - 2020/06/26الخطة المدرسية  :"2021-2020فقرة "الخطة المدرسية للتعليم
ي
ىم رسي ــع  ،فيمكن تعليق
الوطن أو
عىل المستوى
عودة إنتشارر ر
المحىل و عىل أساس قانون تنظي ي
ي
ي
الفيوس من جديد ي
ُ
ر
الرقىم المدمج ".
المدرس المبارس وإستئناف التعليم عن بعد مرة أخرى  ،من خالل طريقة التعليم
النشاط
ي
ي
يتطلب التعليم عن بعد إعادة تعريف وتعزيز الميثاق اليبوي للمسؤولية المشيكة ربي المدارس واألرس.
ر
تلتم المدرسة ب
 إعارة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة تحت تضفها وتنفيذ التعليم عن بعد من خالل التطبيقات المدعومةً
ً
أيضا بالهواتف المحمولة  ،مع العلم أن ليس لدى جميع العائالت نفس األجهزة التكنولوجية  ،وهذا يتوقف أيضا
عىل عدد األطفال يف سن المدرسة ؛
ر
ون ؛
  -إعادة ضبط أهداف المخطط السنوي والمعايي التقيمية ونشها ر
ر
عي الموقع اللكي ي
 إتخاذ خيارات تعليمية مرنة تأخذ يف العتبار األوضاع األرسية والفردية المختلفة  ،وخاصة يف حالة التالميذ ذويالحتياجات التعليمية الخاصة ؛
التميي ربي وقت العمل ووقت األرسة ؛
  -العمل يف فية زمنية محددة لمساعدة التالميذ واألرس عىلر
جماع
ون و بشكل
 الحفاظ عىل التواصل مع العائالت بشكل فردي من خالل رون و السجل اللكي ي
الييد اللكي ي
ي
من خالل الموقع.
ر
تلتم العائلة ب
ون بشكل دوري لالطالع عىل رسائل المدرسة ؛
 تصفح موقع المعهد والسجل اللكي يتحفي التلميذ عىل المشاركة بشكل مستقل ومسؤول قدر المكان يف أنشطة التعليم عن بعد والقيام بالتمارين  ،مع
ر
إحيام المواعيد النهائية لذلك؛
التعليىم
  -التأ كد من أن محتويات الدروس وتسجيالتها المحتملة والمواد المنشورة عىل النينت لالستخدامي
والمعلمي ؛
غي لئق أو بطريقة تسبب الحراج للمدرسة
لن يتم استخدامها بشكل ر
ر
 -تحقق من إحيام جميع اللوائح الحالية للدفاع عن الخصوصية.

توقيع هذه االتفاقية ُيلزم األطراف إ ر
حتامها بحسن نية.

فتونا______________
ر

اآلباء  /يمارسون السلطة األبوية  /األوصياء
_________________________________

_________________________________

مدير المدرسة

(تم استبدال التوقيع بخط اليد بالطباعة بموجب المادة 3
ر
يع )1993/39
الفقرة  2من المرسوم التش ي

يشهد الموقعون أدناه أنهم تلقوا المعلومات العامة حول بروتوكول كوفيد

_______________________________
_______________________________

