SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
‘’E.CATTANI’’

روض األطفال الحكومي
" كطاني."إ

BENTORNATI A
SCUOLA!

!مرحبا بكم في المدرسة

Tutti insieme per la ripartenza!

!كلنا معا من أجل انطالقة جديدة

Piccolo vademecum per i
primi giorni di scuola

الدليل الصغير ألول أيام
المدرسة

من أي مكان سندخل خالل الصباح؟
هذه السنة سيتم دخول فصول  4سنوات و  4/5و  5سنوات من جهة شارع
ماطيوتي Via Mateotti 2
سيتم الدخول ما بين الساعة  8إلى غاية الساعة  9و ذلك بحسب المواعيد
المتفق عليها مع مدرسي الفصل.
سيتم الوصول إلى األقسام مباشرة من الحديقة ،باتباع الطرق المشار إليها.
لكل طفل يجب أن يكون هناك شخص واحد فقط يرافقه واضعا كمامته وال
يمكنه الدخول إلى القسم ،ولكن يترك طفله بيد المدرس ،الذي سيقيس درجة
حرارة جسمه باستخدام مقياس الحرارة باألشعة تحت الحمراء .إذا كانت درجة
حرارته طبيعية ،فسيحيي الطفل والوالد بعضهما البعض ،وبعد التحية  ،يمكن
للطفل تعقيم يديه قبل دخول القسم.

كيف يتم تنظيم الخروج؟
سيغادر األقسام األطفال التي تبل أعمارهم  4و  5 /4و  5سنوات من حيث دخلوا ابتدا ًء
من الساعة  15:30مسا ًء ،دائ ًما مقسمين إلى مجموعات صغيرة متفق عليها مع
المدرسين.

سيتم تسليم األطفال من قبل المعلمين إلى أحد الوالدين فقط وهو مرتدي كمامته.
لهذا السبب يجب أن يكون الدخول دائما من جهة شارع ماطيوتي Via Matteotti 2

من ال ينام بالروض:
توقيت الخروج سيكون على
الساعة 12.45

لمن ال يأكل في المدرسة:
9

9

سيكون وقت الخروج على
الساعة 11.30

مواقيت دخولنا و خروجنا

➢ الدخول :الساعة  8:00صباحا الخروج :الساعة 15:30
➢ الدخول :الساعة  8:15صباحا الخروج :الساعة 15.30
➢ الدخول :الساعة  8:30صباحا ً الخروج :الساعة 15:45
➢ الدخول :الساعة  8:45صباحا الخروج :الساعة 15:45

المرجو احترام المواعيد المتفق عليها بدقة لتجنب االزدحام ودعم األداء
المدرسي الجيد.

عندما نصل إلى المدرسة كيف نحيي بعضنا البعض؟

هذه السنة سنتمكن من تجربة العديد من الطرق المختلفة إللقاء التحية ...
المرفق إلى المرفق

حيي بيدك

أشر بعينك غامزا

ابتسم

(قم بركل رجل Footshake
صديقك)

قم بالتحية الشرقية

لضمان سالمتنا جميعًا األطفال والمدرسين
وأولياء األمور ...
نستخدم سائل الجل المطهر

نغسل أيدينا جيدا
لمدة دقيقة واحدة على األقل

ال نأتي بألعاب من المنزل

إذا كنت تشعر بالرغبة في العطس أو السعال،
فافعل ذلك داخل مرفقك أو في منديل ورقي
تقوم برميه بعد فترة وجيزة.

إذا شعرت بالتعب أثناء النهار  ،أخبر
المدرس

إذا شعرت بالحمى في الصباح عندما
تستيقظ أو لم تكن بصحة جيدة  ،أخبر
والدتك.

في حالة شك باإلصابة بمرض كوفيد 19
➢ في حالة الشك  ،سيتم عزل األطفال في غرفة خاصة وسيتم فورا
االتصال بالعائلة عبر الهاتف.
➢ الطفل الذي تم وضعه في العزل الصحي والذي هو بانتظار أحد
الوالدين سيشرف عليه شخص بال أو مساعد المدرسة أو المعلم.

➢ إذا تم التأكد من اإلصابة  ،فقد تتعدى عمليات الفحص وتعليق
األنشطة إلى كل القسم.

