
 

 مجوز ورود بھ مدرسھ برای والدین و سرپرستان دانش آموزان دبستان HDSBدستورالعمل 

 مسئولیت ھای والدین/سرپرستان برای ورود بھ مدرسھ:

 برای داشتن مجوز ورود بھ مدرسھ شما می بایستی:. ۱   

 الف: ھیچگونھ عالئم بیماری تنفسی نداشتھ باشید

 ورود بھ مدرسھ، بھ خارج از کانادا سفر نکرده باشیدروز پیش از  ۱۴ب: در طی 

(شامل تب، سرفھ ای کھ تازه  ۱۹-او تایید شده است و یا عالئم شبیھ بیماری کووید ۱۹-پ: از فردی کھ بیماری کووید
 شروع شده، مشکل تنفسی) داشتھ است مراقبت نکرده و یا با فردی با این خصوصیات برخورد نداشتھ باشید

بھداشت  مسئولین شما می بایستی توصیھ ھای بھ مدرسھ بروید. نبایدک از شرایط باال وجود داشتھ است شما اگر ھر ی 
 عمومی را اجرا نمایید.

 

 شخصی را مد نظر قرار دھید: خودارزیابیھمچنین شما می بایستی 

 سال است؟ ۷۰الف: آیا سن شما باالی  

 زمینھ ای دارید؟ب: آیا نقص سیستم ایمنی دارید یا بیماری ھای  

 پ: آیا مسئول مراقبت از افراد سالمند و یا با نقص سیستم ایمنی ھستید؟ 

 

 لطفا اگر نمی توانید بھ مدرسھ بیایید برای ترتیب دادن روش ھای دیگر با مدیر مدرسھ تماس بگیرید.

 

در حال . تنھا یک نفر از والدین/ سرپرستان اجازه دارد در زمان ھماھنگ شده و در طی مدت تعیین شده وارد مدرسھ شود. ۲
 حاضر دانش آموزان اجازه ندارند وارد مدرسھ شوند.

 

دست نزنید. اگر سال  . زمانی کھ وسائل مدرسھ را بر می گردانید آنھا را روی میز تعیین شده پذیرش قرار داده و بھ سایر وسائل۳
 آینده بھ مدارس منطقھ ھالتون بر نمی گردید حتما ابزار و وسائلی را کھ از مدرسھ امانت گرفتھ اید، برگردانید.

 

. دانش آموزان آمادگی تا کالس ششم: وسائل متعلق بھ ھر دانش آموز درون کیسھ ای با برچسب نام دانش آموزان روی یک میز ۴
ود.**فراموش نکنید شماره کالس اصلی دانش آموز یا دانش آموزان خود و نام آموزگاران را بھ ھمراه  در کالس گذاشتھ می ش

 بیاورید**

 

 :۸و  ۷. برای دانش آموزان کالس ۵

o .لطفا از خانھ با خود یک ساک برای گذاشتن تمام وسایل داخل کمد، بجز وسائل متعلق بھ مدرسھ، با خود بیاورید 
 
o سھ را در کمد باقی بگذارید. در مدرسھ سطل زبالھ وجود ندارد. لطفا محتوای کمدتان را برداشتھ و وسائل متعلق بھ مدر

 در خانھ مرتب کرده یا دور بریزید.

Farsi 



 
o  فراموش نکنید شماره کمد و کد قفل کمد دانش آموز را ھمراه خود بیاورید. در روزی کھ شما بھ مدرسھ میایید کارکنان

 تا قفل کمد را بشکنند. ندارندمدرسھ حضور 
 

o  بھ کالس اصلی دانش آموز خود رفتھ و کیسھ ای را کھ اسم دانش آموزتان روی آن است و حاوی کلیھ متعلقات دانش
 آموز شما و ھمچنین پوشھ پایان سال او می باشد را بردارید.

 

 . لطفا قبل از رسیدن/ ورود دست ھای خود را ضدعفونی کنید.۶

 

 ھنگام پارک ماشین مطمئن شوید حداقل دو متر با ماشین ھای دیگر فاصلھ دارید.. در زمان ورود، ۷

 

متر از دیگران را  ۲. فقط از مسیرھایی کھ مشخص شده و اعالم شده برای ورود و خروج استفاده کنید و فاصلھ فیزیکی ۸
 رعایت نمایید. مدیر یا شخص تعیین شده اجازه ورود و خروج شما را خواھد کرد.

 

 در ھنگامی کھ در مدرسھ ھستید:. ۹

o .تا حد امکان از دست زدن بھ وسایل مدرسھ (نظیر دستھ در و غیره) خودداری نمایید 
o .در آرنج خود عطسھ و یا سرفھ کنید و بھ صورت خود دست نزنید 
o .با دیگران گفتگو نکنید و در ھیچ قسمتی از ساختمان یا زمین مدرسھ  تجمع نکنید 
o  متر از دیگران را رعایت می کنید. ۲مدتی کھ در مدرسھ ھستید فاصلھ فیزیکی مطمئن شوید در تمام 
o .در سریعترین زمان ممکن کیسھ ھا/وسائل دانش آموز خود را بردارید 
o .بھ کیسھ ھا یا وسایل دانش آموزان دیگر دست نزنید 
o ر ورود والد یا سرپرست دانش بیشتر از وقت اختصاص داده شده بھ شما در مدرسھ نمانید چرا کھ این کار باعث تاخی

 آموز بعدی خواھد شد.

 

 . ازھمان درب ھایی کھ بھ ساختمان مدرسھ وارد شده اید، خارج شوید تا سریعا مشخص شود کھ شما از مدرسھ۱۰

 خارج شده اید. 

 

 

 

 


