االتفاق التعليمي المتكامل كوفيد  19الطوارئ الصحية من كوفيد 19
كما هو معروف  ،منذ النصف الثاني من العام الدراسي  2020-2019هناك حالة طوارئ صحية عالمية .بالنسبة للتالميذ واألسر
 ،يهدف هذا إلى إبراز الحاجة إلى التعاون النشط مع المدرسة .في هذا السياق من المسؤولية المشتركة والجماعية  ،فإن التزام
األسر أو أولئك الذين يمارسون السلطة األبوية مطلوب الحترام "الشروط المسبقة" لاللتحاق بالمدرسة .يجب أن تستند القواعد
العامة للسلوك في هذه الحالة إلى أقصى درجات الصرامة مع االمتثال ألحكام السلطات العامة .عند استئناف الدروس في سبتمبر
 : 2020تتعهد المدرسة بتفعيل إجراءات النظافة والتنظيم الالزمة التي يجب على الطالب االلتزام بها  ،مع اإلشارة بشكل خاص
إلى:
-

مسافة
تعقيم األيدي
استخدام كمامة الوجه إذا نصت عليها اللوائح

يتعهد أولياء األمور بضمان الشروط التالية لحضور التالميذ في المدرسة:


عدم وجود أعراض تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الجسم عن  37.5درجة مئوية  ،حتى في األيام الثالثة السابقة.



لم تكن في الحجر الصحي أو في عزلة منزلية خالل الـ  14يو ًما الماضية ؛



لم تكن على اتصال بأشخاص إيجابيين  ،على حد علمهم  ،خالل الـ  14يو ًما الماضية ؛



يجب على أي شخص يعاني من أعراض تنفسية أو درجة حرارة أعلى من  37.5درجة مئوية البقاء في المنزل.

لذلك  ،من أجل حماية صحة القاصرين الخاضعين لمسؤولية الوالدين  ،فإننا نسأل ونعتمد على افتراض السلوك الفردي الدقيق من
قبل جميع المعنيين.
تم توقيع هذه االتفاقية من قبل مدير المدرسة بصفته الممثل القانوني للمعهد أو من قبل الوالدين أو من قبل أولئك الذين يمارسون
المسؤولية األبوية.

فيرارا __________________________

توقيع ولي األمر أو صاحب المسؤولية األبوية
أنا الموقع أسفله ______________________________

والد التلميذ

_____________________________

وفقًا ألغراض الفن 47 .من المرسوم الرئاسي  ، 28.12.2000رقم  ، 445تحت مسؤوليتي الشخصية  ،عل ًما بالعقوبات الجنائية
المشار إليها في المادة  76من المرسوم الرئاسي المشار إليه في حالة التصريحات الكاذبة  ،أقر بأنه عند توقيع اتفاقية المسؤولية
المشتركة التعليمية هذه  ،فإن الوالد األخر لتلميذ ________________________ يدرك االلتزام المكتوب ويوافق عليه.

التوقيع ____________________________________________
توقيع مدير المدرسة ____________________________________

