سبتمب)
ملخص اجتماع اولياء االمور(4-3
ر
رز
وإسببانكا أنجالدا
دومينغب هو المدير  ،ومونيكا ماسكارو رئيس قسم الدراسات
قدم فريق اإلدارة نفسه :كارلوس
ر
سكرتبة.
ر
تغيبات عىل التعليمات الواجب تطبيقها ز يف المدرسة لضمان اإلجراءات األمنية المستمدة من
طرأت ز يف األسابيع
األخبة ر
ر
تغيبات وإلغاءات ز يف االجتماعات ز يف
الفبوس  .covid-19لهذا السبب  ،تم إجراء ر
حالة الطوارئ الصحية بسبب ر
ر
والحبام الحد األقىص لسعة  10أشخاص.
األخبة بسبب وجود بضعة أيام فقط قبل بدء الدراسة
اللحظة
ر
و ً
نظرا ألن الهدف من االجتماع كان اإلعالم عن كيفيةتنظيم وبروتوكول تشغيل المدرسة  ،فقد تقرر القيام بذلك عن
ر ز
ون
بعد من خالل برنامج  . Google Meetتم تسجيل هذا االجتماع و يمكن الرجوع له عىل موقع المركز اإللكب ي
ceipmarialluisaserra.cat

ر ز
ون للمركز زف طور التحديث ً
ر
ر
بناء عىل التعليمات الجديدة .ز يف
الت تم نشها عىل الموقع اإللكب ي
ي
ال تزال خطة الطوارئ ي
ز
سبتمب  ،تبدأ السنة الدراسية طبقا للخطة البديلة
وف حالة عدم وجود تأكيد للتعليمات النهائية ز يف 5
ر
يوم االجتماع  ،ي
ر
ز
هذاه زيادة المجموعات
الت تنجم عن
ي
يعت أنه سيتم تخفيض نسب المجموعات .العواقب ي
 escenario B؛ هذا ي
الموسيق ر
ر
رز
والببية البدنية .لحسن
والمتخصصي ز يف
وتخصيص الدروس لجميع أعضاء هيئة التدريس :فريق الدعم
الحظ  ،لدينا ز يف مدرستنا مساحات الستيعاب المجموعات الجديدة.

أخبا  ،تم إنشاء مجموعة إضافية لكل من المستويات ز
رً
الثان والثالث والرابع والخامس والسادس .و لتحقيق التوازن ر ز
بي
ي
ر
الفصول  ،تم إعادة تجميع الطالب .و سيقوم مدرسو كل مجموعة بتدريس مجاالت ر
والموسيق  ،مع
الببية البدنية
رز
المتخصصي .سيتم نشر قوائم المجموعات والمعلمين الجدد على الموقع اإللكتروني للمركز قبل احتفاالت
الرجوع لمشورة
غراسيا.
سبتمب  ،سيبدأ طالب  ، UEECOو التعليم ز يف مرحلة الطفولة المبكرة ،
ستبدا الدراسة بطريقة تصاعدية :ز يف 10
ر
ز
والثان االبتدان ؛ اما زف الحادي ر
سبتمب سيبدا الصف الثالث والرابع من المرحلة االبتدائية  ،و
عش من
والصف األول
ر
ي
ي
ي
سبتمب.
سيتم استقبال صفوف الخامس و السادس االبتدا ين ز يف 14
ر
سوف يدخل طالب التعليم ز يف مرحلة الطفولة المبكرة و  UECCOالمدرسة من بوابة األطفال  ،بينما سيدخل طالب
المرحلة االبتدائية من خالل البوابة الرئيسية .سيصطف جميع طالب المدارس االبتدائية ز يف ملعب كرة القدم  ،باستثناء

طالب الصف الخامس الذين سينتظرون ز يف الحديقة األمامية للمدرسة (الواجهة االمامية) .ر
يرج من عائالت طالب
المراحل العليا عدم مرافقة أطفالهم.
ز
المبت  ،يجب عليهم تعبئة
يمكن الولياء االمور فقط االنتظار زف فناء المدرسة االبتدائية .و ز يف حال االضطرار لدخول
استمارة ببياناتهم (االسم  ،الهوية  ،رقم الهاتف وسبب الزيارة).
ز
االبتدان وتعليم األطفال و UECCo
للمبت :طالب الصف األول
من أجل تجنب االزدحام  ،تقرر فتح  4مداخل
ي
ز
ز
االبتدان من
الثان والثالث
سيدخلون الفصول الدراسية ز يف الطابق
ي
األرض من ملعب األطفال .يدخل طالب الصف ي
ي
الجانت ؛ ستستخدم مجموعات الصف الرابع والسادس االبتدان البوابة األمامية ؛ و ر ً
أخبا  ،سيدخل طالب
المدخل
ي
ري
ه نفسها وتم عمل
الصف الخامس
ي
االبتدان من خالل المدخل المؤدي إىل الملعب .ستكون أوقات الدخول والخروج ي
ز
ً
ً
رز
االبتدان)
والثان والثالث
صباحا (األول
صباحا إىل 11:15
اىل الفناء :األول سيكون من الساعة 10:45
ي
ي
نوبتي للخروج ي
ز
ً
ً
صباحا (األطفال  ، UEECO ،الرابع والخامس والسادس
صباحا إىل الساعة 11:45
والثان من الساعة 11:15
ي
ر
والت سيتم تدويرها أسبوعيا .سوف يدخل مستخدمو
ي
االبتدان) .سيكون لكل مجموعة قطعة أرض مخصصة  ،ي
عب حاجز  Vía Rondaو منه إىل الصف المخصص لمجموعتهم ،و سيكون الحاجز الستخدامهم الحرصي.
الحافالت ر
ر
مستخدم الحافالت ز يف
الت تم رشحها ز يف الفقرة السابقة  ،بينما سيتم تجميع
ي
سيكون الخروج من خالل نفس المداخل ي
منطقة محددة لهم بملعب كرة القدم.

بروتوكول COVID
االبتدان ارتداء غطاء للفم أثناء تواجدهم بالمدرسة .تم تنظيم
يجب عىل الطالب من الصف األول إىل السادس
ي
المساحات من أجل التوافق مع مسافة التباعد الشخصية البالغة  1.5ر
مب .سوف يرتدي طالب مرحلة الطفولة المبكرة
المدرس وخدمة الحضانة وغرفة الطعام  ،وكذلك ز يف األنشطة الالمنهجية.
غطاء للفم فقط عند استخدام وسائل النقل
ي
يجب عىل العائالت قياس درجة حرارة أبناءهم قبل الذهاب إىل المدرسة .إذا كانت درجة الحرارة مساوية أو أعىل من
 37.5درجة مئوية أو ظهرت أعراض متوافقة مع (  COVIDحىم  ،سعال  ،ضيق ز يف التنفس  ،فقدان حاسة التذوق و /
أو الشم  ،او كما ز يف بعض الحاالت قشعريرة  ،التهاب الحلق  ،آالم ز يف العضالت قشعريرة أو إسهال أو ر يفء)  ،سوف
تحتاج إىل البقاء زف ز ز
المبل .باإلضافة إىل ذلك  ،يجب عىل العائالت التوقيع عىل بيان مسؤولية يوافق فيه عىل أخذ
ي
ز
ز
درجة الحرارة  ،وعدم إحضار الطفل إىل المدرسة يف حالة االشتباه يف العدوى  ،واإلبالغ عن حالة إيجابية واالمتثال
ز
توفب هذا المستند ز يف اليوم األول من الفصل الدراس ويجب تسليمه
للقواعد المنصوص عليها يف خطة الطوارئ .سيتم ر
ً ز
ر
الت ال تقوم بالتوقيع من دخول المدرسة ،وسيتم إخطار
مكتمًل يف غضون  7أيام .و بخالف ذلك  ،لن يسمح لالش ي
ر
ر
ام .و ز يف حالة عدم
التفتيش الببوي وستتخذ وزارة الببية والتعليم اإلجراءات المناسبة .الحضور إىل المدرسة إلز ي
الحضور سيتم تفعيل بروتوكول الغياب.
ز
ز
سبافق المعلم الطالب إىل غرفة العزل وسيتم
يف حالة االشتباه يف وجود عدوى أو ظهور أعراض متوافقة مع  ، COVIDر
إخطار األشة بالحضور الستالمه .يجب أن تكون رحلة العودة إىل ز ز
المبل بواسطة وسائل النقل الخاصة (ال ُيسمح
رز
التابعي له
الصح
باستخدام وسائل النقل العام) .بمجرد الحضور الستالم الطالب  ،يجب عىل األشة االتصال بالمركز
ي
واتباع التعليمات.
هذا و تخطر تاليا روي ج رئيس جمعية  AMPAالعائالت بأن خدمة غرفة الطعام ستدار من خالل الجمعية .سيتم اتباع
بي الطالب و بمسافة  2ر
الت يتطلبها التعليم والصحة :تجمعات زف الفصول بمسافة  1.5ر
ر
مب ر ز
مب
ي
اإلجراءات الصحية ي
رز
سبتمب عندما تتم اإلجراءات مع الوزارة رسميا.
بي المجموعات .سيتم تفعيل هذه الخدمة ز يف 14
ر
وفيما يتعلق باألنشطة الالمنهجية  ،سيتم اتخاذ الخطوات الالزمة لتحديدها وتنظيم المساحات المناسبة لتنفيذها .و
ه نفس تلك الخاصة بخدمة غرفة الطعام.
ستكون
ر
التدابب الصحية ي
ز يف ختام االجتماع  ،نود ان نشكر العائالت عىل مساعدتهم و ننقل تمنيات جميع طاقم المدرسة بتطبيع الوضع داخل
المدرسة قدر اإلمكان من أجل ضمان سالمة وراحة الطالب  ،وإجراء المتابعة والمرافقة العاطفية و النفسية للوصول
الت تم طرحها زف نهاية االجتماع زف مستند سيتم ر
ر
نشه عىل صفحة المدرسة.
ي
ي
لذلك .هذا و تم تجميع األسئلة واإلجابات ي

