
 األّول الملحق

 الوالدين (تصريح)بيان

 (الصحية حالةال)

 ______: العمر________________ : الهوية رقم ______________: ـة/الطالب اسم

 ______________: الصف_________________ : المدرسة اسم

 __________________________: ـة/المربي اسم

 __________________: المحمول الهاتف _____________________: الوالدة اسم

 __________________: المحمول الهاتف _____________________: الوالدة اسم

 :بما يلي نصرح

 ذاو  ،للمدرسة مغادرةال قبل صباح كل ابنتنا/ابننا حرارةدرجة  فحص سيتم ة درج كانت ا 
 /يتوجه لنف ،درجة 83 من أعلى السابقين يومينخالل ال أو/ عند الفحص ها/حرارته
 .المدرسة إدارةحتلنة ب وسنقوم لمدرسةل تتوجه

 أعاله المذكورة الشروطب عدم االلتزام في حال المدرسة  إدارة بحتلنة نتعهد. 
 

 __________________ اريخالت         ___________________ :ولي األمر توقيع

 

 

 

 

 



 الثاني الملحق

 المدير توصيات

 ،األعزاء أولياء األمور

 من  الكثير الهيئة التدريسية توبذل ،طويلة فترةل المنزل في بناؤكمأ في ظل الكورونا بقي
 الشخصية االحتياجات لتوفير بعد عن التعلمعبر  ،معهم اتصال على للبقاءالجهود 
 .والتعليمية واالجتماعية العاطفية الجوانب في والصفية

 المعتاد التعليم لنظام التدريجية العودة بشأن اتخاذه تم الذي بالقرار سعداء نحن. 

 لتغيير جميًعا لنا ملزم تحد   مأما والدراسة المدرسية ألنشطةل التدريجية العودة تضعنا 
 بفيروس بالعدوى اإلصابة خطر تقليل أجل من ،الصحيللجانب  مناو فهما و تصورن
 . الكورونا

 جراءات لوائح وفق كونست المعتاد التعليم نظامو  لمدرسةل العودة  .الصحة وزارة وا 

 اإلرشادات باتباع وأولياء األمور والعاملين في المدرسة الهيئة التدريسية من كل يلتزم، 
 أن يمكنو  ،والمعّدل منظام التعلم المالء   إدارة من التعليميو  الجهاز التربوي تمكنطوال 
  .تدريجًيا المدرسي النشاط إلى العائدين الطالب عدد لوزارةا تزيد

 العودة نحو اإلسرائيلي االقتصاد تعزيز من شأنها المرحلة هذهاإلدارة الجيدة لّن إ 
 .المعتاد االقتصادي والنشاط الطبيعية للحياة التدريجية

 في( كمامة) قناع ارتداء فوق وما الثاني الصف في بلطا كلعلى  :الشخصية الحماية معدات
 في األقل على إضافي (كمامة) قناع وجود على الحرص يجبو  ،المدرسة في العامة األماكن
 .حقيبته

 ليس ـة/بلاالط أن إلى تشيرمن ولي األمر  موقعة وثيقة هو الصحي البيان :يالصح بيانال
 . درجة 83 أعلى من حرارة ها/لديه

 .يوم كلو  بتاريخ اليوم موقع بيان معالحضور للمدرسة  يجب



تشتمل على مواد  وغسل اليدين تنظيفلأماكن  تعليميةال مؤسسةالستوفر  :اليد وغسل النظافة
الحرص و  ،النهار خالل الحذر توخي الطالب على يجبو  ،(للتنظيف جل أو صابون) التنظيف
 .الشخصية على الحماية للحفاظ  صحيح بشكل والصابون بالماء اليدين غسلعلى 

عالم ويجب إ. الدراسي اليومله طوال الكافي  الطعامبمن البيت التزود  طالب كل على :الطعام
 .خرآل طالب من لطعاما تقديم يحظر أنهبالطالب 

 سيكون وبالتالي ،مختلف بنظام سنعمل كورونافترة ال خالل :المدرسة بوابة عندتوجيه الطالب 
 على للحفاظ المخصصة الدراسة أماكن إلى الطالب رشادإل المدرسة بوابة عند م مناوبمعل هناك
 .المدرسة مدخل عند النظام

 إدارة المدرسة إبالغ عليه يجب، فالدراسي اليوم خالل بالسوء الطالب شعر إذا :ّيةالصح حالةال
 .الفور على الوالدين غبالم بإتقو و  ،الصحة وزارة إجراءاتوفق  لتعمل ؛بذلك الفور على

 .لتعاونكم شكرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثالث الملحق

 الموظف تصريح

 ________________: الهوية رقم _____________: الموظف اسم

 _______________: المدرسة اسم

 _______________:  هاتفالرقم 

 :هأنب أصرح

عند  ظهري لمو   ،الحرارة لي والقاطنين معي درجة قياس عمليةفي صباح هذا اليوم  تتم .1
 83درجة حرارة فوق  اولم يكن لدى أّي منكما ، درجة 83 فوق حرارةدرجة  أّي منا

 .السابقين اليوميندرجة في 
 .الصحة وزارة إرشادات بموجب الحجر الصحي فرد من القاطنين معي أي من ُيطلب لم .2

 أو ،التنفس في صعوبة ،السعال) الكورونا أعراضالقاطنين معي  من أيّ  أو لدي ليس .8
 .(ىخر أ نفست أعراض أي

____________      _____________    _____________    ____________ 

  توقيعال  رقم الهوية                           الموظف اسم               تاريخال       

 


