
 

 

 بروتوكول األھل/أولیاء األمور للمرحلھ اإلبتدائیة  -الطریقھ المثلى للوصول الى مبنى المدرسة 
 

عند دخول المدرسھ األھل/أولیاء األمورمسئولیات   

 
 :تيآلاإتباع للسماح لك بوصول المدرسھ یجب علیك  -۱

 
 التنفسيخالیًا من أعراض أمراض الجھاز ن تكون أیجب علیك أ. 

 الماضیة من تاریخ الدخول إلى المدرسة یوًما ۱٤افر خارج كندا خالل الـ لم تسب. 
 حمى ،(ال أعراض مثل  بشخص لدیھ تواصلال والتاكد من عدم فیروس الكوروناب أي شخص مصاب تقم برعایةلم ت. 

 صعوبة في التنفس)ال،  الحدیثسعال ال
 

 .سلطات الصحة العامة علیماتو یجب علیك اتباع ت .المدرسة عدم زیارةفیجب علیك أي من ھذه الشروط ،  علیك إنطبقتإذا 
 
 :جب علیك أیًضا التفكیر في الفحص الذاتيی

 أ. ھل تجاوزت السبعین عاًما؟
 ؟ن ضعف المناعة أو لدیك مشاكل مزمنھب. ھل تعاني م

 المناعة؟ الذین یعانون من نقصم الرعایة لكبار السن أوج. ھل أنت مسؤول عن تقدی
 

 وصول إلى المدرسة.غیر قادر للتیبات بدیلة إذا كنت إلجراء تر المدرسةیرجى االتصال با
 

ال یسمح ووالمده الزمنیة المقررة المدرسة ، في الفترة الي  دخولبال لشخص واحد من األھل/أولیاء األمورقط یسمح ف. ۲
 .المدرسة في ھذا الوقت اليدخول لألطفال بال

 
أخرى. في حالة عدم العودة إلى  ة / الوعاء المخصص. ال تلمس اشیاءإعادة الموارد المدرسیة ، اتركھا على الطاولعند . ۳

 .مجلس مدرسة مقاطعة ھالتون في العام المقبل ، یجب إعادة الجھاز الُمستعار من المدرسة ، إن أمكن
 

ه علي موجودوال الطالب في حقیبة تحمل اسم الطالب ،تعلقات الصف السادس: سیتم تجمیع م -بالنسبة لریاض األطفال . ٤
 وأسماء المعلمین **. ** تذكر إحضار رقم غرفھ طفلك الرئیسیھ مخصصھ بداخل الصفالطاولھ ال
 

 للصفین السابع والثامن. ٥
 رسة.التي تنتمي إلى المد بة من المنزل إلزالة جمیع المتعلقات الشخصیھ من الخزانة ، باستثناء تلكیرجى إحضار حقی○ 
یمكن ترك ممتلكات المدرسة في الخزانة. لن تكون ھنال أوعیة قمامة متوفرة ، یرجى أخذ محتویات الخزانة والتخلص ○ 

 منھا في المنزل.
 قفل من الموظفین لكسر أي شخص متواجداص بطفلك وقفلھ. لن یكون ھناك تذكر أن تحضر معك رقم الخزانة الخ○ 

 ھذا الوقت.في  الخزانھ

Arabic 



 

حقیبة تحمل اسم الطالب مع أي متعلقات شخصیة متبقیة الخذ  Homeroom الرئیسیھ  من فضلك اذھب الي غرفة الطالب
 في الفصول الدراسیة ، باإلضافة إلى أي مواد في نھایة العام.

 
 یرجى تعقیم یدیك قبل الوصول / الدخول.. ٦
  

 المركبات األخرى.و سیارتك متر على األقل بین  ۲عند وصولك ، یجب علیك إیقاف سیارتك للسماح لمسافة . ۷
  

اآلخرین. سیقوم المدیر أو المكلف بتسجیل المخصص فقط وحافظ على مسافة شخصیھ بینك وبین ادخل واخرج من المدخل . ۸
 الدخول / الخروج

 
 في المدرسة: تواجدكأثناء . ۹

 المباني (مقابض األبواب ، إلخ) قدر اإلمكان. لمس محتویاتتجنب ○ 
 تجنب لمس وجھك.مرفقك من فضلك  السعال / العطس فيیجب علیك ○ 
 .د المدرسةآلخرین ویجب تجنب اي تجمعات قریبھ من حدومع ا تجنب الحدیث○ 
 متر عن اآلخرین في جمیع األوقات. ۲ تأكد من الحفاظ على مسافة شخصیھ ○ 
 حقائب / أغراض أطفالك في أسرع وقت ممكن.اجمع ○ 
 ال تلمس الحقائب أو ممتلكات الطالب اآلخرین.○ 
 اآلخرین.خر دخول ال تتخطى الوقت المحدد ، ألن ذلك سیؤ○ 

 
 للتأكد من تسجیل خروجك في أسرع وقت ممكن مبنى من نفس األبواب التي دخلت منھااخرج من ال. ۱۰

 


