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الخطوات االزم إتباعها فورا

الذهاب سريعا الى المدرسة بعد المكالمة

إمضاء اإلقرار الداخلى للمدرسة الذى يسمى إقرار شكوك فى اصبت حالة

استالم من المدرسة إقرار مختوم لتقديمها مركز عمل المساحة

البيديارتة)إخطار طبيبة االبن )

واتباع تعليماتها

فى حالة لو طبيبة االبن غير متاحة الى األسباب الذهاب فورا و شخصيا بالقرار المدرسة 
و عمل المسحة فورا. السابق الحصول عليه وتقديمه الى مركز عمل المساحة



ما يحتاج ابنى للرجوع للمدرسة؟

فى استشارة طبيب الطفل و رؤية عدم الحاجة لعمل المساحة يكفى إقرار من أحد الوالدين 
لسبب غياب االبن عن المدرسة

أما فى حالة رؤية الطبيب الحاجة لعمل المسحة يجب على الوالدين إرسال ايميل بالنتيجة بعد
عمل المسحة مرفقة بتصريح طبيب الطفل بالعودة المدرسة على اإليميل التالي

miic8ce00a@istruzione.it



.فى البيت١٩ماذا نفعل لو ابنى عنده اعراض فيرس الكوفيد 

في مثل ارتفاع درجة الحرارة و الم فى الحلق الخ الخ الخ الخ انظر األعراض األعراض 
اعلى التقرير

يجب اختار المدرسة على الفور بحالة االبن والفادة بغيابه عن المدرسة عن طريق البريد 
اإللكتروني التالى
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التاليأو االتصال على الرقم 

٠٢٨٨٤٤٤٥٧١



التحدث فورا مع طبيب الطفل الذى بدوره يوصى بعمل المسحة االبن

إذن ماذا يحتاج االبن للعودة للمدرسة

المساحة يكفى إقرار من أحد الوالدين لسبب غياب االبن عن المدرسة

أما فى حالة رؤية الطبيب الحاجة لعمل المسحة يجب على الوالدين إرسال ايميل بالنتيجة بعد
عمل المسحة مرفقة بتصريح طبيب الطفل بالعودة المدرسة على اإليميل التالي

miic8ce00a@istruzione.it



١٩كوفيدماذا أفعل لو فرد من العائلة عنده فيروس 

أوال كل تضع كل العائلة فى الحجر الصحي

اختار المدرسة على الفور عن طريق البريد اإللكتروني التالى
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أو االتصال على الرقم التالي

٠٢٨٨٤٤٤٥٧١



ما المطلوب للرجوع للمدرسة

اختار المدرسة بسبب الغياب

ي إرسال تقرير يفيد بشفاء المريض وتعافيه من اإلصابة تماما عن طريق البريد اإللكترون
التالى
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خطاب من طيب الطفل بالسماح بالرجوع إلى المدرسة



؟١٩اجتمع بشخص وهذا الشخص خالط شخص آخر مصاب بالفيرس كوفيدماذا نفعل لو ابنى

ال شئ اال مستقبال هذا االختالط يصبح إيجابيا

بعد عمل المسحة له؟١٩ماذا نفعل لو ابنى أحد من زمالئه فى الفصل إيجابيا للفيرس كوفيد

يجب انتظار خطاب من المدرسة و المنظومة الصحية بالبدأ فى الحجر الصحي كل فصل االبن

ساعة ٤٨انتظار تقرير المنظومة الصحية يفيد بان الطالب المصاب لم يذهب إلى المدرسة قبل 
لسالمة جميع الطالب و ابنى

ومن األفضل عدم ذهاب االبن الى المدرسة حتى استالم أخطار من المدرسة بالرجوع وانتظام 
الدراسة


