Allegato A

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

تعهد بالمسؤولية المشتركة
بين المدرسة و أباء االطفال المسجلين في المدرسة
الموافقة على التدابير المتعلقة بالنظام و النظافة و الصحة و بالتصرفات الفـردية
والهادفة على احتواء انتشار العدوى لفيروس كوفيد 19
.إن الفترة التي تم فيها إغالق الخدمات الخاصة بالطفولة و ذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد  19تسبب بالتعب لآلباء و باألخص لألطفال
في فترة هامة كهذه في تطور و نمو الطفل حيث يتعلم خلق العالقات االجتماعية و يقويها داخل و خارج نطاق العائلة هنا نسلط الضوء على
اهمية و ضرورة تأمين عودة النشاطات و الخدمات في جو اجتماعي تربوي ذو كفاءة مع احترام االنظمة الهادفة الى احتواء انتشار العدوى و
.الوقاية من مخاطرها  ,كما نركز على خصوصية هذه المرحلة من العمر لنمو و تطور متجانس للطفل
و الواجب الضروري على الكل هو ان ال يؤثر تامين الظروف اآلمنة للشعب على الحقوق االساسية لحياة الطفل أال وهي التعايش
.االجتماعي المكون من اللعب و التعلم
الوضع الحالي بشكل عام تعدل كثيرا عما كان عليه في بداية انتشار الوباء و األفكار الناتجة تقودنا الى القيام بتدخالت هادفة السترجاع
 .الحياة الطبيعية
في هذا السياق يظهر وبشكل واضح اهمية مدارس الروضة و الحضانات كعامل مهم لنمو الطفل و أداة دعم للعائلة في نطاق دور االبوة و
.االمومة و الى جانب ذلك هي وسيلة للتالحم األسري و لتسهيل دخول و استمرار المرأة في عالم العمل
تتطلب هذه المرحلة العملية من قبل جميع االشخاص العاماين في التربية الى انتباه مستمر للواقع اليومي وأليجاد طرق تنظيمية
مالئمة للظرف الجديد بحيث يجعلونه ممكن التعايش معه .أن الوصول الى اتفاق او موافقة على قرارات تؤخذ من قبل هذه االشخاص التي
.تتدخل في حسم األمور التنظيمية في ادارة هذه المدارس و الخدمات هو ذو قيمة كبيرة للحصول على فعالية هذه الخدمات
للحصول على اعادة فتح المدارس بشكل مناسب من المهم جدا خلق مشروع هادف يشترك فيه اآلباء من خالل تعهد بالمسؤولية المشتركة
تهدف الى احتواء الخطر  ,ايضا مع الهدف لمعرفة توجهات و اقتراحات من اجل تطوير شامل للخدمات مع اخذ بعين االعتبار حق االطفال
في خلق العالقات االجتماعية  ,في اللعب و في التربية بشكل عام و ضرورة تامين ظروف حماية لصحتهم ,و ايضا لصحة عائالتهم و صحة
.االشخاص العاملين في التربية و المساعدين العاملين في مختلف النشاطات داخل المدارس
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,كال الطرفين مدركين لكل العواقب المدنية و الجنائية في حال إدالء بتصريحات كاذبة

يوقعون على التعهد بالمسؤولية المتبادلة المتعلقة بدوام الطفل في المدرسة المذكورة اعاله

و بشكل خاص المدرسة تصرح ➢

بأنها أعطت والد الطفل (اوالشخص المتكفل به) المعلومات الدقيقة بما يتعلق بكل الوسائل المعتمدة في التنظيم و الصحة

▪

للتمكن من احتواء انتشار العدوى من فيروس كوفيد  19و بان تعمل ,خالل فترة الدوام في المدرسة ,على إعالمه باي
 .تعديالت محتملة او اضافات الى هذه الوسائل
بأنها تحبذ و تشجع على مشاركة عائالت األطفال المداومين للقيام بمبادرات تأهيلية /اعالمية  ,مع التركيز على توضيح
نماذج في ادارة الخطر من عدوى الفيروس كوفيد 19
بأنها تتعامل مع عاملين مؤهلين و مدربين بشكل كامل حول االجراءات المتعلقة بالنظافة و العناية الصحية لمنع
العدوى .العاملين انفسهم سيهتمون بمراقبة و تطبيق كل تعليمات النظافة و الصحة و بدون تهاون و ايضا يتعهدون
بالحضور للمدرسة فقط في حال عدم وجود عندهم اي عارض يمكن ان يكون له عالقة بفيورس كوفيد 19

▪

بان تعمل على عمل االجراءات المتعلقة بالدخول للمدرسة و بتطبيق كل التعليمات الصحية التعقيمية المنصوص عليها
.من القانون
و تتعهد المدرسة بان تتبع و بشكل دقيق اي قرار صادر من قبل مديرية الصحة المسؤولة في حال وجود اصابة
بالفيروس كوفيد 19

▪

▪

▪

و بشكل خاص والد الطفل(او المتكفل بأبوة الطفل) يصرح ➢

بانه يعلم باالجراءات المتخذة الى هذا اليوم للسيطرة على عدوى الفيروس

▪

بأن االبن /االبنة  ,او اي شخص يعيش في العائلة  ,لم يصاب بالفيورس كوفيد او انه قد اصيب فعال بالفيروس او انه قد
اصيب بالفيروس و تم شفائه بعد ان تاكد من ذلك بقيامه بعمل المسحة مرتين و نتيجتها كانت سلبية

▪

بان يتكفل بإبقاء ابنه  /ابنته في البيت ان كانت عنده حرارة عالية اكثر من  37,5درجة او عنده اي عوارض اخرى و
بإخبار طبيبه فورا و بإخبار المدرسة

▪

بانه تم أخباره من قبل المسؤولين في المدرسة عن كل الوسائل و االجراءات المتعلقة بالنظام و النظافة الصحية لضمان
األمن و للسيطرة على خطر العدوى لفيروس كوفيد  19و بشكل خاص عن التعليمات المتعلقة بالدخول و الخروج من
 .المدرسة

▪

بأنه يجب ان يخبر العامل الموجود عند الدخول للمدرسة عن حالة ابنه /ابنته الصحية الحقيقية  ,و خاصة يجب ان
 .يصرح فيما إذا كانت عنده عوارض مثل ارتفاع الحرارة  ,صعوبة بالتنفس او التهاب بالعيون
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