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 وطالب مجموعة مدارس ليوناردو دافنشيإلى الوالدين / األوصياء 

 

 عزيزي ولي األمر / مقدم الرعاية ، عزيزي الطالب ، 

 

نحن اآلن على الطريق لمدة شهر بعد إعادة فتح المدرسة. نرى أن الطالب والزمالء يبذلون قصارى جهدهم للتأكد من أن  

 .اكل شيء يسير بسالسة على الرغم من الوضع العام المحيط بكورونا. يمكننا أن نخبرك أن هذا يمثل تحديًا كبيرً 

دمة الصحة البلدية المعروفة ب  ت خلسوء الحظ ، كان علينا تحديد بعض إصابات كورونا داخل مجموعة المدرسة. أشار

إلى أن مدرستنا لم تتعرض لخطر متزايد ولم يكن عليها اتخاذ أي تدابير أخرى. كم هو جميل أنه  د ميدن هولندس خ  خ

والغياب بين المعلمين )الذين لديهم  في الوقت الحالي: الغياب بين الطالب ل جميع الطالب استقباإلستمرار في ايمكننا 

 .شكاوى و / أو ينتظرون االختبار( يعني أننا نواجه تحديات جديدة كل يوم

سننقل . Duinrell   ريلنالترفيه داو حديقة في الوقت الحالي ، ال نعتقد أنه من المناسب مواصلة الرحلة المدرسية إلى

 .المقرر دراسيل الالرحلة المدرسية إلى وقت الحق. ستقام الحصص يوم الخميس المقبل حسب الجدو

يثير الوضع الحالي العديد من األسئلة التي ال نمتلك إجابة لها دائًما. نالحظ أن الموجهين والمدربين مشغولون باإلجابة 

 .على هذه األسئلة. في الوقت نفسه ، نحتاج حاليًا إلى اهتمامنا الكامل بتنظيم التعليم

 .جابات على األسئلة األكثر شيوًعالإلجابة على أكبر عدد ممكن من أسئلتك ، نشارك معك اإللذلك 

. هنا ، يمكن للطالب أو المعلم بسهولة معرفة ما إذا  مخطط التدفق "هل يمكنني الذهاب إلى المدرسة؟"  اضفنا في الملحق

 .كان مسموًحا له بالذهاب إلى المدرسة في حالة وجود شكاوى من فيروس كورونا 

  ن قم بتوجيههم إلى صناديق بريد كوروناإذا كان ال يزال لديك أسئلة ، فيرجى عدم االتصال بالمدرسة على الفور ، ولك

 .في المواقع المختلفة اإللكتروني

    leiden.nl-coralammenschans@davinci  :سانخكلية دافنشي المنس

  leiden.nl-corakager@davinci  ات:رسترخكلية دافنشي كا

    leiden.nl-Coronaleonardo@davinciو: كلية ليونارد

   leiden.nl-coronaisk@davinciك:  ي سإ

 

 جزيالً على سعة صدرك وتفهمك ، شكًرا

 أطيب التحيات، 

 

 مجلس إدارة مجموعة مدارس ليوناردو دافنشي
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 :التعليمات

اتصل   ي يعاني من شكاوى ذات صلة بالكورونا )نزلة برد ، حمى ، التهاب في الحلق ، إلخ(؟ماذا أفعل إذا كان طفل

لتقول إن طفلك لديه شكاوى متعلقة بالكورونا وما إذا كان يمكن البنك / ابنتك الذهاب إلى   (  ٠٧١٧٥١٧٥٥٥) بالمدرسة

نزل ولكن سيتمكن من أداء واجباته المدرسية. يجب  المدرسة من المنزل. بهذه الطريقة نعلم أن ابنك أو ابنتك سيبقى في الم

 .كل يوم يبقى طفلك في المنزل المدرسةعليك االتصال ب

  24لمدة   الصحية من الشكاوى يمكن للطالب العودة إلى المدرسة إذا كانت خالي متى يمكن لطفلي العودة إلى المدرسة؟

المنزل بالترتيبات مع معلمه حول الواجبات   ساعة أو إذا كانت نتيجة اختبار كورونا سلبية. يقوم الطالب الجالس في

 .المنزلية وأخذ الدروس عبر اإلنترنت

تقوم بإبالغ مكتب االستقبال بأن طفلك قد تم فحصه. سيبقى طفلك في المنزل  ماذا أفعل إذا كان طفلي قد خضع لالختبار؟

 .عودة إلى المدرسةفي انتظار نتيجة االختبار. بمجرد أن يكون االختبار سلبيًا ، يمكن لطفلك ال

تقوم باإلبالغ عن طفلك في مكتب االستقبال مع إشعار بأنه مريض. بهذه الطريقة  ماذا أفعل إذا كان طفلي مريًضا حًقا؟

 .نعرف أن ابنك أو ابنتك في المنزل وغير قادر على أداء عمله المدرسي

 وبروتوكول مجلس RIVM دئ التوجيهية الخاصة بـالمبا عتمدت عند اتخاذ التدابير؟ ي تعتمدها المدرسةما هي األسس الت

VO  .أيًضا على إرسال الطالب الذين يظهرون شكاوى إلى المنزل. في   تنطبق هذه التدابيرفي التدابير التي يتعين اتخاذها

 . GGD تتبع المدرسة نصيحة  . GGDاستشارةب نقومحالة وجود تلوث مؤكد ، 

 تم، سعال( نرسل الطالب إلى المنزل. ي يالن أنفسد شكوى )عطس ، في حالة وجو متى يتم إرسال الطالب إلى المنزل؟

 ً  .ا فقط يُسمح للطالب بالذهابمن بعدهاالستقبال( ، ومكتب )اآلباء التواصل مع  أوالً   ودائما

سيناقش طفلك مع  يجب أن يبقى طفلي في المنزل ، لكنه ليس مريًضا ويمكنه حضور الدروس عن بُعد. هل هذا ممكن؟

.   Teams  مع وجود عدد من المعلمين ، من الممكن بالفعل متابعة جزء من الدروس عبرالمرشد كيفية العمل من المنزل.  

 .نحن نحقق حاليًا فيما إذا كان من المرغوب فيه ومن الممكن توسيع هذا المرفق

البعض. نحن نعمل على بروتوكول سلوكي  نا، من المهم عقد عدد من االتفاقيات مع بعض Teams بالنسبة للدروس عبر

لتعليم عبر اإلنترنت ، ولكن نظًرا لحدوث كلتا الحالتين بالفعل في الوقت الحالي ، فإننا نذكر عدًدا من االتفاقيات شامل ل

 :المهمة هنا

ينص بروتوكول تسجيالت الصور واألفالم لمجموعة المدارس ليوناردو دافنشي على عدم إجراء أي تسجيالت  •

 .ي ، وال نسمح بذلك في الدروس عن بُعدصوتية ومرئية في المدرسة وفي الفصل الدراس

في الفصل ، وبالتالي ليس كذلك عندما يكون التلميذ في  الدروس أن يشاهد اآلباء أو األوصياء  مقصودليس ال •

 .نامج تيمسبرعبر  -الذي يُعطى في المدرسة  -المنزل ويتبع الدرس 

 COVID-19 الدروس عن بعد مخصصة فقط للطالب الموجودين في المنزل بسبب إجراءات •

 ٠٨٠٠١٣١٥ عبر الهاتف: GGD يمكنك االتصال برقم المعلومات الوطني لـ  ؟GGD كيف يمكنني االتصال بـ

، ال يتم إبالغ المدرسة تلقائيًا  GGD بسبب الحمل الزائد في كيف يتم االتصال إذا تبين أن شخًصا ما في المدرسة مصاب؟ 

 ص المصاب. يتواصلون مع المدرسة )قادة الفريق( بشأن مشورةتقع هذه المسؤولية على عاتق والدي الشخ لذلكدائًما. 
GGD .  إذا لزم األمر ، ستقوم المدرسة بإخطار أولياء األمور اآلخرين. يتم إبالغ أولياء األمور / مقدمي الرعاية للطالب

 . GGD بالعدوى وأي إجراءات موصى بها من قبل

 وكذلك لوائح النظافة سارية المفعول بالكامل. الصحةبطبيعة الحال ، ستظل النصائح المتعلقة بمراقبة 


