ﻛﺮوﻧﺎ  -اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد روال روزﻣﺮە در ﻣﺪرﺳﻪ
ت
اﻗﺪاﻣﺎی را بﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪا�ﻢ .ﭼﺮاﻏﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎی بﺎ ﺳﻄﺤﻬﺎی ب ن
ﺳ� ،زرد و ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺷﯿ�ع اﺑﺘﻼ در ﻣﺪرﺳﻪ �ﻚ رﺷﺘﻪ
ی
وﺿﻌ�ﺖ ﺷﯿ�ع اﺑﺘﻼ در ﻧﺮوژ
ﻣﻬﺎر اﺑﺘﻼ در ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل � ﺷﻮد .اﯾﻦ
�ﺸﺎن � دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام
ِ
ِ
اﻗﺪام �
ین
ﺗﻌﯿن � ﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺪام ﺳﻄﺢ را در ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ اﺟﺮا � ﮔﺬار�ﻢ.
اﺳﺖ ﻛﻪ

تف
رﻓن بﭽﻪﻫﺎ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ بی ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ن
ث
ﻛﺴﺎی ﻛﻪ در
ﺧﻮی را در ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ
ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ �ا�� را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫ�ﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان �ﻚ ﻣﺤ�ﻂ اﻣﻦ و ب
ت
ﺑﻬ��ﺴی دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد .ﻣﺎ در ا�ﺎم ﭘ�ﺶ رو ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻬﺎر ﺧﻮب ﻋﻔﻮﻧﺖ� ،ﺴ�ﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ كﺎر � ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮاﻫ�ﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ بﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص بﻪ ﻧكﺎت ز�ﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫ�ﻢ داﺷﺖ:
•
•
•

ﻫﯿﭻ ﻛ� در ﺻﻮرت ﺑ�ﻤﺎر ﺑﻮدن ﻧبﺎ�ﺪ در ﻣﺪرﺳﻪ و �ﺎ كﻼس بﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ »اس.اف.او« ﺣﻀﻮر �ﺎبﺪ.
دﺳﺘﻬﺎ را ﻗبﻞ از آﻣﺪن بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ �ﺸﻮر�ﺪ.
تف
داﺷن ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﻮب در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﺳﺖ ،و ﻧﮕﻪ

روال روزﻣﺮەء ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺳﻄﺢ ب �
دﺑ�ان بﺎ�ﺪ از دﺳﺖ دادن و رو�ﻮ� ی ن
ﭘﺮﻫ� ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳ� :روال روزاﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و� دا�ﺶ آﻣﻮزان و ی
ﺳﻄﺢ زرد :ﻫﻤﻪ كﻼس � ﺗﻮاﻧﻨﺪ بﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ بﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزﻫﺎ بﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ بﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .بﻪ
دﺑ�ان بﺎ�ﺪ از دﺳﺖ دادن ،رو�ﻮ� و
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﻛﺮدن كﻼﺳﻬﺎ از �ﻜﺪ�ﮕﺮ ،ﺣ�ﺎط یﺑ�ون ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻘﺴ�ﻢ � ﺷﻮد .دا�ﺶ آﻣﻮزان و ی
ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺰرگ ی ن
ﭘﺮﻫ� ﻛﻨﻨﺪ.
ت
ﻛﻮﭼﻜ�ی ﺗﻘﺴ�ﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻزم ﺷﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﺪاد دا�ﺶ
ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻣﺰ :دا�ﺶ آﻣﻮزﻫﺎ بﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی
ت
یف
آﻣﻮزان را بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨ�ﻢ.
ﻫﻤﭽﻨن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از دا�ﺶ آﻣﻮزان بﺨﻮاﻫ�ﻢ در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوی بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑ�ﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺎ بﺎ�ﺪ
ت
ﻃﻮﻻﻧﯿ�ی را در ﻣﺤ�ﻂ یﺑ�ون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ت
ن
ﺣی در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻋﺎدی
ﻣﻌﯿی را بﺎ �ﻜﺪ�ﮕﺮ ﻧﮕﻪ دار�ﻢ ،و دا�ﺶ آﻣﻮزان زﻣﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ
در�.

�و�ﺲ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﻄﺢ زرد :دا�ﺶ آﻣﻮز نای ﻛﻪ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ بﻪ اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ وا�ﺴﺘﻪ ﻫﺴتﻨﺪ � ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺗ��ﻮس �ﺎ وﺳ�ﻠﻪ ﻧﻘﻠ�ﻪ
ﺑﻬ� اﺳﺖ بﺎ د�ﮕﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،و� رﻋﺎ�ﺖ �ﻚ ت
د�ﮕﺮی ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﻛﻨﻨﺪ .دا�ﺶ آﻣﻮزﻫﺎ ت
ﻣ� ﻓﺎﺻﻠﻪ بﺎ
�ن
داﺷن اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ بﺎ د�ﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ض�ورت داﺷﺘﻪ بﺎﺷﺪ.
د�ﮕﺮ دا�ﺶ آﻣﻮزان اﻟﺰا� ﻧ�ﺴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮕﻪ
ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻣﺰ :ا�ﺮ دا�ﺶ آﻣﻮزﻫﺎ از اﺗ��ﻮس ﻣﺪرﺳﻪ و �ﺎ وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ د�ﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎدە � ﻛﻨﻨﺪ ،بﺎ�ﺪ بﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
یض
ﻫﻤﭽﻨن ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ا�ﺴﺘگﺎە اﺗ��ﻮس رﻋﺎ�ﺖ ﻛﻨﻨﺪ .بﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان ﭘ�ﺸﻨﻬﺎد � ﺷﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ را بﺎ د�ﮕﺮان در داﺧﻞ اﺗ��ﻮس ،و
در ﺻﻮرت ﻣﻘﺪور ،از وﺳﺎ�ﻞ ﻧﻘﻠ�ﻪ د�ﮕﺮی ﺑﺮای آﻣﺪن بﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎدە ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان ﻣ ت �
ﻠ�م بﻪ آﻣﻮزش ﻫﺴتﻨﺪ
ﻫﻤﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان ﺣﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ دارﻧﺪ ،و ﻣﺪرﺳﻪ بﺎ�ﺪ �ﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼ�� ﻣﻨﻈ� را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ بﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓن اﯾﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﯿ�ع و�ﺮوس ب �
تف
ﺳ� ،زرد �ﺎ ﻗﺮﻣﺰ بﺎﺷﺪ.
بﮕ��ﺪ 😊😊
ا�ﺮ ﺳﺌﻮا� دار�ﺪ – بﺎ ﻣﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎس ی

