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ل إتّفاق تثقيفي لمسؤولية متبادل بين ألمدرسة وألعائ   

 SARS-COV-2   بضمن ألمراقبة، ألتحامل وألتباين 

 

 إلمؤّسسة إلمدرسية إنصرف إلى :

 

.SARS- CoV-2 حقّق كّل ألكالمون ألمنّظمة ووصاية صّحة  ألخماعة ألمدرسية بنابذ - 

 بحترم نظام ساري ألوزير ألصّحة وألوزير ألتعليم .

.SARS- CoV-2  إلمدرسية وتشكيل ألمالك بتحاملنّظم برنامج عالم ألخماعة  - 

 - ضمن إسترجع ألمواد في ألمدرسة وفي ألبيت.

 -نّظم برنامج ألتشكيل بألمالل ألمدرسي بحّسن إستفادة ألتكنولوجيا ألجديدة .

 - نّظم برنامج ألتعليم أإلصبعّي بألتلميد وألتلميدة .

ألتوقيت بألدخول وألخروج ضمن ألوقت في ألمدرسة ّكل ألتلميد وألتإلميدة مع تعديل   - 

 بتجنّب ألتجّمع .

 - ضمن سير ألنشاط ألمدرسية بحرص .

 - ضمن ألشفافية أإلدارية ببلّغ ألتواصل دون إنتهاك ألخصوصية.

 

 

 

 

 

mailto:istututotommasogrossi@yahoo.it
mailto:MIIC8B8007@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://icgrossimilano.it/


 

 

 إلعائلة إنصرف إلى :          

  

إحترم برنامج تأمين ألمهعد ضد  SARS-COVID-2, وألقاعدات بعلم ألتعليم أإلصبعّي         ّ - 

  تحّمل إشارات ألمدرسة، بتعاون معاً. -

 - 37.5°دقّق يومياً صّحة أإلبن/أإلبنة ألخاّصته )إنفلونزا متساٍو ٍ أو أكبر 

 سعال، إسهال، تعب، رعشة، فقدان ألذوق وأليشًم(. أعلم طبيب ألعائلة .

.COVID-19 دهب إلى ألمدرسة بأخد أإلبن/إلبنة ألخاّصته إدا هنا إإلشارات - 

. هنا إحجابي يلزم بإتشارك مع ألمدرسة بألمراقبةإدا   - 

 - سلك بشبل مقبول )لبس ألكمامة، ألنظافة ألشخصية، صان مسافة بين شيء,

 مواظبة ).

 - إحترم قاعدة ألسبكة ألإلنترنت .

 - فحص يومياً ألموقع :www.icgrossimilano.it وفحص ألسجّل ألكتروني.

 

 

 

 ألتلميد/ ألتلميدة إنصرف إلى :

  

.SARS-COVID-2  كان مستقل بتدارك ونابذ - 

 - حترم كّل عادات أألمان )لبس ألكمامة، ألنظافة ألشخصية، صان مسافة بين شيء).

 - 37.5°دقّق يومياً ألصّحة ألخاّصته )إنفلونزا متساٍو ٍ أو أكبر,
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. رعشة، فقدان ألذوق وأليشًم(، وآخبر مع ألمدرسة إدا هنا أعراض سعال، إسهال، تعب،    

. - تعاون مع ألمعلّمون بإحترم كّل عادات أألمان    

 -إحترم قاعدة ألسبكة ألإلنترنت. 

 - شارك كّل ألمعلومات مع أألبوين.  

 

 

 

  ميالن,________________________ 

 

 

  ألعائلة:________________________ 

                                                                                                             
 
 

 
 ألتلميد/ ألتلميدة :__________________ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Milena Sozzi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


