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ن ألهل لمعلومات  ن العاملني ي مجال وللمهنيني
ي كانتون التعل�م �ن

�ن
وس كورونا (كوف�د –فود   )19-ف�ي

 تحد�ث المعلومات
حدث 

ُ
ضمن الدوام المدر�ي ألما�ن التدر�ب والمدارس ومؤسسات الرعا�ة الجماع�ة  المخصصةو  ،هذە الصفحةت

 وفقا لتطور الوضع. وخارجه، 

 .مساءً  18:00الساعة  مايو/أّ�ار 1 �سخة

 لما تغلق مرا�ز التعل�م أبوابها؟
ي مواجهة الوضع المتطور و�التشاور مع المجلس االتحادي، اتخاذ تداب�ي استثنائ�ة وغ�ي مسبوقة 

قرر كانتون فود، �ض
ض للخطر، أولئك الذين ت��د أعمارهم عن  .  65لحما�ة األشخاص المعرضني ، ولدعم النظام الص�ي

�
ض ومنذ عاما يوم االثنني

زام�ة وما بعد اإللزام�ة، كما الطالب والمعلمون ا� مرا�ز التعل�م تالم�ذ المدارس االل�ذهب  لم �عد آذار/مارس،  16
ض لها،  ض و والتدر�ب التابعني ء نفسه ع� المتمرنني ي

وس. و�نطبق ال�ش ي منازلهم لمكافحة انتشار الف�ي
أ�ام  خالل�بقون �ض

، س ل. ولدعم النظام الص�ي ض ي الم�ض
يتم توف�ي خدمة استقبال الدراسة. من المهم جدا أن يب�ق أ��ب عدد ممكن من الناس �ض

ي كل مؤسسة من مؤسسات التعل�م اإللزا�ي من الساعة 
 إ� الساعة  7:00مدر�ي �ض

�
 مساًء.  6:30صباحا

 هل �ستمر الفصول الدراس�ة؟ 
 ابتداءس�عود التعل�م نعم، ول�ن عن بعد. 

�
 .أّ�ار/مايو 11من  حضور�ا

 التفاص�ل: لم��د من  
 

تيبات المتخذة 166القرار رقم  • ي التعل�م االلزا�ي (كوف�د للتعلم عن بعد : "ال�ق
آذار/مارس  24 بتار�ــــخ ")19�ض

 )PDF ،151 Ko(ملف  "2020
ي مجال التعل�م اإللزا�ي والرام�ة إ�  2020آذار/مارس  23المرسوم بتار�ــــخ  •

�شأن تداب�ي الدعم المتخذة �ض
وستخذة المالتخف�ف من آثار التداب�ي   ) PDF،31 Ko(ملف  )19كوف�د كورونا ( لمكافحة ف�ي

؟  قّدم خدمة االستقبال المدر�ي
ُ
 ك�ف ت

ي 
قواعد النظافة الصح�ة بحسب توص�ات المكتب بم�ذ كحد أق� و�االمتثال الصارم تال  9 من مؤلفة صفوف�ض

زود هذە المؤسسات بالصابون السائل والمناشف ذات االستخدام الفردي، و�ذا لزم OFSPالفدرا�ي للصحة العامة (
ُ
). وت

. ستظل خدمة االستقبال هذە -األمر، بمحال�ل تعق�م مائ�ة كحول�ة. و�جري التنسيق مع مناهج ما بعد الدوام المدر�ي
 ُمتاحة خالل العطالت المدرس�ة. 

؟المعنّيون بخدمة االستقبال الم األهلمن هم   در�ي
ض التنف�ذ  ي و�حدد مرسوم المجلس االتحادي، الذي دخل ح�ي
 5، المادة 19-كوف�د  2(المرسوم  2020آذار/مارس  17 �ض

ي أ�ع وقت ممكن، وحما�ة الفئات األ��� ضعفا، واتخاذ جميع 3الفقرة 
) تداب�ي جد�دة تهدف إ� وقف انتشار المرض �ض

ور�ة لمنع انه�ار نظام الرعا�ة   الصح�ة لدينا. التداب�ي ال�ض

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
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ض  ي �قدمها أر�اب سَيَتعنيّ ي تفض�ل حلول العمل عن بعد الىق
ض مواصلة الذهاب إ� أما�ن عملهم. و�نب�ض ع� بعض المهنيني

ي يتعذر فيها ذلك،  ضمن همحلول رعا�ة أطفالإ�جاد العمل أو  ي الحاالت الىق
. و�ض ي أو الشخ�ي تتوفر خدمة الس�اق المهىض

 وال �مكن أن �عهد بهذە  .تهمحل خاص لرعاي إ�جاد لألطفال الذين ال �مكن لوالديهم  استقبال مدر�ي 
�
المهمة بتاتا

ن للخطر.   :هم من لألطفال الذين �كون آباؤهمتتوفر هذە الخدمة  إ� األشخاص المعرضني

ض الموظف • ض  العاملني ي  ني
؛ �ض  النظام الص�ي

ض الموظف • ض  العاملني ي  ني
ض الموظفمن أو أفراد األمن من  و أالسجون  �ض  األساس�ة للدولة؛ من الذين �قومون بالمهمات ني

ض الموظف • ض  العاملني ي متاجر المواد الغذائ�ة أو  ني
ور�ات األساس�ة؛�ض  ال�ض

ض الموظف •  الذين �قدمون هذە الخدمة المدرس�ة.  ني

ض لها إ� أمانة المدرسة بالطلب  أطفالهم و�تقدموا رعا�ة تهم لو�جب ع� هؤالء اآلباء أن �علنوا عن حاج . �جب التابعني
 لغداء. لمعه زّوادة طعامه ع� كل طفل أن �أخذ 

 :التفاص�للم��د من 

تيبات المتخذة لخدمة االستقبال المدر�ي (: "167القرار رقم  •  )PDF، 139 Ko" (ملف )19) (كوف�د SASال�ق
  )PDF، 168 Ko(ملف  خدمة االستقبال المدر�ي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire_sous_conditions.pdf
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ي فود؟ما هو السلوك 
ي مرا�ز التعل�م �ن

ي اعتمادە �ن
 الذي ينب�ن

 

ض خدمة االستقبال المدر�ي  ي كانتون فود بالنصائح األساس�ة من أجل تأمني
ي مرا�ز التعل�م �ض

نذكر الطالب وجميع موظ�ض
ي جميع المنشآت من خالل الملصق الرس�ي للمكتب الفدرا�ي للصحة 

ي مرا�ز التعل�م، كما �سلط الضوء عليها �ض
العامة �ض
)OFSP :  )، كما ��ي

وري غسل ال�دين بالماء والصابون بانتظام؛ •  من ال�ض
 �جب تجنب المصافحة باأل�دي؛ •
؛  •  �جب البقاء ع� مسافة معينة من اآلخ��ن / وتجنب االتصال الوثيق والمبا�ش
ض وضع أقنعة عندما ال  • ض أو المعلمني ام المسافات؛ ُ�ستحالفمن الممكن للبالغني  اح�ق
ي طّ�ة ال��ع؛�جب  •

ي أو �ض
ي مند�ل ور�ق

 السعال والعطس �ض
ي حال وجود أعراض (مثل الح�  •

ي و �ض
ل. و�ض ض ي مالزمة الم�ض السعال)، �جب ع� الشخص البالغ أو الطفل المعىض

 حال تدهورت حالته عل�ه االتصال بطب�ب العائلة. 
 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/04/BAG_Plakat_CoVi_MaskeTragen_A3_297x420_e.pdf
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ساعة من انتهاء أعراض اإلنفلونزا والح�  24وال �مكن للم��ض العودة إ� مركز التعل�م إال بعد الشفاء التام (بعد 
ي حال كانت نت�جة االختبار إ�جاب�ة، �جب مراجعة الئحة األج��ة ع� األسئلة المطروحة ع� طب�ب 

والسعال).  و�ض
 ال�انتون. 

ور�ة يتعلق ب موقع مخصص  "الجد�د: ك�ف�ة الوقا�ة منهكورونا ولتحم�ل الملصق "النصائح ال�ض

ي 
  مايو؟أّ�ار/  11ما هو السبب لعودة طالب التعل�م اإللزا�ي إ� الصف �ن

 
ي 

ي الصفوف.  29�ض
ا ج�دا�   ن�سان/أب��ل، أع� المكتب الفدرا�ي الضوء األخ�ض الستئناف التدر�س �ض و�عت�ب ذلك خ�ب

ام بالتداب�ي الصح�ة �شكل صارم. وال تزال للتعل�م. ومع ذلك، ال �مكن أن تتم هذە العودة إال إذا تم ا ض عت�ب الصحة الل�ق
ُ
ت

 أول��اتنا.  من

ي وضعها المكتبخطة  تنص   ع� أن األطفال �صبحون أقل) OFSPالفدرا�ي للصحة العامة ( الحما�ة الىق
�
بكث�ي من  مرضا

 ، ض ي لهم خطر  لالمرض �شككما أن ،  إال قل�ً�  لديهم عراضاأل تظهر  وال البالغني
وهم بذلك ال �لعبون أي دور تق��با . حق��ق

وس ي انتشار الف�ي
 .�ض

 : المعلوماتلم��د من 

تيبات المتخذة  " 170رقم  قرار ال • ي س�اق استئناف الدراسة المتعلقة و ال�ق
بتطبيق التداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ض

 
�
ي وحضور�ا  )PDF  ،173 Ko)" (ملف 19-كوف�د  –(خطة حما�ة ال�انتون  �شكل تدر��ب

 من س�عود إ� المدرسة؟

بالمعلم والنظام  الصف والعالقةمالء ز ومالقاة الرفاق و  الروابط االجتماع�ة ب�عادة إح�اء الصف�سمح العودة إ� 
ا�د  ض ات العطالت، ت�ق ي ف�ق

ي التعل�م عن بعد، كما الحال �ض
. وهذا �ع�د قدرا� من تكافؤ الفرص ألنه �ض ي المدر�ي

عدم الهوة �ض
ض الذين �مكنهم المساواة   .�مكنهم الحصول عليهاوأولئك الذين ال  والدعمالمهارات واألدوات الحصول ع� بني

نامج مدروسمن شان هذە العودة إ� الصف ت . كما كان ال�ب  حد�د الطالب الذين قد عانوا أ��� من هذا التوقف المدر�ي
ي �سمح بمواصلة  أهم المعارفتع��ز من أجل ج�دا�  ، وهذا �ساعد  النهج مواصلةالىق ع� االستعداد  المقاطعةالدرا�ي

 .2021-2020 القادم للعام الدرا�ي 

 لم��د من المعلومات: 

  )PDF ،Ko 133(ملف  2020ن�سان /أب��ل  30 –والطالب  ا�ي رسالة إ� األه •

 ك�ف ستكون العودة إ� الصف؟

 سوف ُ�ستأنف 
�
ي صفوف بنصف العدد الدراسة تدر�ج�ا

ض  �ض يوم  (حىق أّ�ار/مايو  20أّ�ار/مايو إ� األر�عاء  11من االثنني
ي صفوف  P 8إ�  P 1صفوف  الصعود، يتم استئناف خم�س. بعد )8P - 1الصفوف األو� ( لمرحلةالصعود)  ع�د 

  �ض
ض ابتداء  العدد كاملة  .أّ�ار/مايو 25من يوم االثنني

ض  �ستأنف الدروس، )11P - 9الثالثة (للمرحلة  ي أّ�ار/مايو)  29الجمعة  -أّ�ار/مايو  11لمدة ثالثة أسابيع (االثنني
�ض

ض العدد كاملة صفوف  . وسيتم تقي�م الوضع لالنتقال إ� صفوف بنصف العدد   .ح��ران/ يونيو 1اعتبارا من يوم االثنني

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/30042020_lettre_CA-RepriseEcole-Par.pdf
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ي 
ي ما �ي القواعد الصح�ة اليت

ي التعل�م اتباع ينب�ن
ن �ن ها ع� الطالب والعاملني

ا من   أّ�ار/مايو؟ 11اعتبار�

احة�جب عليهم غسل األ�دي عند وصولهم إ� المدرسة و�عد  • احةالصباح و�عد  اس�ق  .الظهر اس�ق
ي 
ي حال نقص �ض

ي المغاسل، �مكن عندها استخدام معقم  عدد  و�ض
اف ذلك بو  لل�دين كحو�ي -مائئ ��ش

 شخص بالغ؛
ي جوف ال��ع؛  •

ي مند�ل أو �ض
 �جب السعال والعطس �ض

ام  • ض اح�ق �ن التباعد ل�جب ع� األطفال والبالغني ض ف�ما بينهم، وكذلك  2مسافة م�ق ض بالغني ض شخصني  بني
ض عليهم، مع ف�ما بينهما  ض األطفال الذين يتعني . ومن ناح�ة أخرى، ال توجد قاعدة للمسافة الدن�ا بني

بال��ع؛  إجراء التح�ةجنب المصافحة، وع� سب�ل المثال ت: ذلك، الحد من االتصال الجسدي
ي ال تحتاج ا� التالممع وتجنب المصافحة؛ وعدم التقب�ل؛  ض ع� األلعاب واأل�شطة الىق ك�ي س ال�ق

 الجسدي. 

 لم��د من المعلومات: 

تيبات المتخذة  " 170القرار رقم  • ي س�اق استئناف الدراسة و ال�ق
المتعلقة بتطبيق التداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ض

ي   �شكل تدر��ب
�
 )PDF  ،173 Ko)" (ملف 19-كوف�د  –(خطة حما�ة ال�انتون  وحضور�ا

 

ي مجال 
ن �ن ي �جري اتخاذها لحما�ة العاملني

اعتبارا من  التعل�مما �ي التداب�ي اليت
 أ�ار/مايو؟ 11

ي سكرتار�ة المدارس واإلدارات عند يتم ترك�ب واجهات من البالست�ك الشفاف  •
شباب�ك االستقبال �ض

 اإلقل�م�ة؛
م�شكل تم إعداد أما�ن العمل ي • .  2�ن مسافة م�ق التباعد ب �ح�ق ض ي غرف المعلمني

ض �ض ض البالغني  و�جببني
�ن بأعداد  ناوبالت  ؛داخل القاعة الواحدة الحا�ض

 ؛تتوفر األقنعة لحاالت محددة أو عند الطلب •
ي اليوم و  �جب •

لو كان  يب�ق أي منها بدون غطاء، حىق �جب أال إفراغ صناديق القمامة مرة واحدة �ض
ي متناول ال�د البالست�ك ك�س �س�ط منالورق المقوى أو   مجرد غطاء من عن ذلك

 .�ض
؛الق�ام الطالب وع�  • ض  بتوز�ــــع الوثائق بدال من المعلمني
ض واألطفال • ض البالغني ي أال �كون هناك تقاسم للغذاء بني

 .و�نب�ض

نظم
ُ
احة  ك�ف ت  أ�ار/مايو؟ 11الخروج من المدرسة اعتبارا من ووقت االس�ت

احة أو الفرصة بالتناوب  :8Pإ�   1Pمن الصف ع� االس�ق
ُ
ة من أجل تفاديت  .التجمعات ال�ب�ي

ي 11Sإ�   9Sمن الصف ي الملعب. �جب أال �غادروا المنطقة الىق
ا �ض ي نفس الوقت و�تم توز�عهم جغراف��

: �خ�ج الطالب �ض
 تم تعيينها لمجموعتهم/فئتهم. 

ي نها�ة 
ع الطالب الفناء ع� الفور. و�جب ع� اآلباء الذين �أتون الصطحابهم تجنب التجمع حول ، �غادر جميالفصل�ض

 .المدرسة

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
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؟ ي
 هل سيتم تعق�م الصفوف والمباين

ض  11اعتبارا من  ي واألسطح والطاوالت ومقابض األبواب  2أّ�ار/مايو، يتم تطه�ي الصفوف مرتني
ي اليوم للمبائض

ع� األقل �ض
. تتم إزالة أو النوافذ ومسكات السالل ض ي غرفة المعلمني

كة �ض ي ال �مكن  األش�اءم والمرافق الصح�ة واألجهزة المش�ق الىق
 .، السجاد، و�عض األلعاب القماش�ة، الخ)الوسائد ( تعق�مهاغسلها أو 

ها من  ض والمكتبات وغ�ي كما يتم إ�شاء محطات خاصة إضاف�ة لنظافة ال�دين عند مدخل السكرتار�ة وغرف المعلمني
كة.  ي األما�ن العامة أو الفضاءات المش�ق

ي حال نقص �ض
ي المغاسل، �مكن عندها استخدام معقم عدد و�ض

 كحو�ي -مائئ
اف شخص بالغ؛ لل�دين  وذلك ب��ش

ف ع� تطبيق كل هذە ا ؟من ��ش  لتداب�ي

ض أو طب�ب  تكون إدارات المدارس �ي المسؤولة عن التحقق لتطبيق جميع التداب�ي الصح�ة، تحت سلطة المفوضني
  طلب منه ذلكال�انتون الذين �مكن أن �ُ 

�
 .أ�ضا

ا من المدرس�ة هل ستفتح المطاعم المدرس�ة وصاالت الفروض  أبوابها اعتبار�
 أّ�ار/مايو؟ 11

ام قواعد النظافة   الصالة: ع� سب�ل المثال، الذهاب إ� الخاصة�ي مفتوحة ول�ن �جب ع� طالب الصف التاسع اح�ق
ي نفس الوقت.   ضمن

اف  المدرس�ة ستأنف الفروضكما �ُ مجموعات ول�س �ض خضع لنفس قواعد وتالخاضعة لإل�ش
ي هو والتباعد كما النظافة 

 .المدرسة الحال �ض

ا من   المدر�ي ُمؤمنهل س�كون النقل   أّ�ار/مايو؟  11كالمعتاد اعتبار�

ي سيتم تطب�قها  11عمله يوم  المدر�ي ومن المتوقع ان �ستع�د النقل  أّ�ار/مايو. وسيتم تحد�د القواعد الصح�ة الىق
ي هذا المجال

 .خالل النقل من قبل الجهات الفاعلة �ض

 

ي 
ي الفصل الدرا�ي �ن

ماذا لو ظهرت األعراض ع� شخص (طالب أو معلم) �ن
 مايو؟أّ�ار/  11

ي التنفس 
ي الحنجرة ونقص �ض

ي حال السعال (عادة ما �كون جاف) وألم �ض
ي العضالت  والح��ض

أو الشعور بالح� وآالم �ض
ئ لحاسة الشم   الملتحمة أو الزكام، ع� الطالب أن: أو الذوق والصداع وأعراض الجهاز الهض�ي والتهاب و/ وفقدان مفا�ب

 أن �خ�ج من الصف؛ •
 �حصل ع� قناع؛ •
ل (بحسب عمرە)؛ • ض  ينتظر والد�ه أو �عود إ� الم�ض
 ن. الخط الساخن لل�انتو بيتصل الوالدان بطب�ب األطفال أو  •

ي ع�  ي التعل�م: المهىض
 العامل �ض

 أن �خ�ج من الصف؛ •
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 �حصل ع� قناع؛ •
ل؛ • ض  �عود إ� الم�ض
  يتصل بطبيبه أو بالخط الساخن لل�انتون.  •

 
َ
ي الدراس�ة؟ ك�ف سيتم تقي�م سن

 يت

ي كانتون عالمات. لن تكون هناك 
ي التداب�ي الصح�ة  حازمةولو كانت فود والمدرسة �ض

من ح�ث التدر�س  سخ�ةف�ي �ض
ق�ة والتوج�ه و�عادة التوج�ه  وط ال�ق ق�ة ومنح الشهاداتوالمناهج الدراس�ة. يتم تخف�ف �ش   4Pصف طالب من ال. ل�ق

 :11Sإ�   10Sمن ومنح الشهادة   10Sإ�  9Sومن  9Sإ�   8P ومن 7Pإ�   6P ومن 5P إ�

ض  آذار/مارس، 13بُمعّدل عالمات الفصل الدرا�ي األول  ُمعّدل عالماتسيتم مقارنة  • ليؤخذ بعني
 فائدة للتلم�ذ؛ العام األ���  االعتبار الوضع

عت�ب "ع� جميع الحاالت و  •
ُ
ي ت  هسيتم إنجاح)، المعّدل بقل�ل ع�صل حلم � التلم�ذ الذي" (الحّد الىق

ي سنته
 ؛�ض

ي حاالت  •
 �شكل شامل مع االخذ باالعتبار تحل�ل الحالة و تدخل المجلس اإلدارة �مكن ل، الرسوبو�ض

 الدراسة.  استئنافمنذ الطالب  سلوك

وط ول�ن .  أو ُيناقش بها ع� الحد  تعت�ب حاالت  يوجد ، ال )VGلمسار العام (ا أو )VPللمسار المتوسط (بالنسبة  ال�ش
 نعتمد المعّدل

�
ُمعّدل عالمات أو آذار/مارس  13ُمعّدل عالمات باعتماد األ��� مالءمة للطالب،  ُمخففة بح�ث هنا أ�ضا
 الفصل الدرا�ي األول. 

 : التفاص�للم��د من 

تيبات المتخذة والمتعلقة  : "171 رقم القرار • ي تنظم اإلجراءات ال�ق ، الىق بطالب مدارس التعل�م اإللزا�ي
ق�ة والتوج�ه و�عادة التوج�ه  ي صفوف االلتحاق والثقافة العامةاالستثنائ�ة لل�ق

 و�صدار الشهادات والقبول �ض
ي (كوف�د و  ي المهىض

�ق   ).PDF ، 150 Koملف( ")19الثان��ات العامة والتجار�ة أو مدارس ال�ق

ة)؟  هل ستجرى االمتحانات النهائ�ة (السنة الحاد�ة ع�ش

ة)   قرر مجلس الدولة إلغاء االمتحانات النهائ�ة لشهادة الثان��ة العامة (السنة الحاد�ة ع�ش
�
مع اإلجراءات وذلك تماش�ا

ي   إ� اآلن.  تم اتخاذها قد الىق

وط الحصول ع� الشهادة  :�ش

 )؛آذار/مارس 13األ��� مالءمة للطالب (الفصل الدرا�ي األول أو  بالمعّدليتم االحتفاظ  •
ي تعت�ب ع� الحّد صديق تلقائ�ا ع� الحاالت و�تم الت •  ؛الىق
ي حاالت  •

، �مكن لمجلس اإلدارة التدخل وتحل�ل الحالة �شكل شامل مع االخذ باالعتبار سلوك الرسوبو�ض
 الطالب منذ استئناف الدراسة. 

ل�ض امتحانات ال�انتون الرسم�ة (
ُ
ي حصل  ) ECRوت ق�ة والتوج�ه و�عادة التوج�ه باالرتكاز ع� النتائج الىق وتتم قرارات ال�ق

 عليها الطالب ع� أساس الحضور الشخ�ي فقط. 

 : التفاص�للم��د من 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
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تيبات المتخذة والمتعلقة  : "171رقم القرار  • ي تنظم اإلجراءات ال�ق ، الىق بطالب مدارس التعل�م اإللزا�ي
ي صفوف االلتحاق والثقافة ا

ق�ة والتوج�ه و�عادة التوج�ه و�صدار الشهادات والقبول �ض الستثنائ�ة لل�ق
ي (كوف�د  ي المهىض

�ق   ).PDF  ،150 Ko(ملف ")19العامة والثان��ات العامة والتجار�ة أو مدارس ال�ق
ي التعل�م االلزا�ي (كوف�د 166القرار رقم  •

تيبات المتخذة للتعل�م عن بعد �ض  24)" بتار�ــــخ 19: "ال�ق
 )PDF ،151 Ko" (ملف 2020آذار/مارس 

ي مجال التعل�م اإللزا�ي والرام�ة  2020آذار/مارس  23المرسوم بتار�ــــخ  •
�شأن تداب�ي الدعم المتخذة �ض

وسإ� التخف�ف من آثار التداب�ي الم  ) PDF،31 Ko(ملف  )19كورونا (كوف�د  تخذة لمكافحة ف�ي
إلغاء امتحانات  - 2020�سان /أب��ل ن 27التعل�م عن بعد ابتداًء من  30والطالب "  األها�ي رسالة إ�  •

" (ملف    )PDF ،Ko 133الصف الحادي ع�ش
 

ي الصف الحادي ع�ش و�دأت أقلق. من 
ي بعد، أنا �ن

و�ي المهين لم أحدد م�ش
ي مثل هذا الوضع الخاص

ي �ن
 ...؟�ستطيع مساعديت

ي نها�ة المسار الدرا�ي هم و�النسبة للطالب الذين 
ة ف�ما يتعلق و  �ض ي ح�ي

، فإن مكتب ال�انتون بالذين �ض ي مستقبلهم المهىض
ي للتوج�ه التعل��ي  ي تحد�د خ�اراتهم المهن�ة،  (OCOSP) والمهىض

، ومساعدة األوالد �ض ح النظام التعل��ي ي خدمتكم ل�ش
�ض

ي تقي�م وضعهم ودعمهم و 
ي إعداد �و�ض

-2020( ع� حل انتقا�ي للسنة الدراس�ة المقبلة طلبهم للحصولذا لزم األمر، �ض
ي التدر�ب 21

ي تدعم اندماج الشباب �ض ، الىق وعهم  والتلمذة). من شان هذە التداب�ي ي إعداد م�ش
الصناع�ة، أن توا�بهم �ض

ي (اخت�ار المهنة، تع��ز دراستهم، والبحث عن مكان للتدر�ب، وما إ� ذلك). و�مكن االطالع ع� استمارة القبول  المهىض
ي 

ي مكتب ال�انتون للتوج�ه التعل��ي والم ع� صفحاتمفصلة أ��� رى أخومعلومات  1إجراءات االنتقال �ض هىض
(OCOSP). 

، وأنا ل�س س أّ�ار/مايو، 11اعتبارا من  ن �ذهب طف�ي إ� المدرسة كل يومني
ي أن أفعل؟

  لدي أي حل لرعايته. ماذا �مكنين

إ�   1P أ�ار/مايو لتالم�ذ 22متوفرة لهذە الحاالت ع� وجه التحد�د وذلك حىق  (SAS) تب�ق خدمة االستقبال المدر�ي 
8P   ي من ا بالتوار�ــــخ الىق الذين �عمل والداهم ول�س لديهم حلول أخرى لرعايتهم. �جب عليهم إبالغ المدرسة مسبق�

 .  (SAS)االستقبال المدر�ي �لتحق فيها األطفال المعنيون بخدمة 

ي الصف أو  التلم�ذ الحاجة، ُ�قبل  وعند  .(SAS)االستقبال المدر�ي ال تتوفر خدمة  ،11S إ� 9Sبالنسبة للطالب من 
�ض

 سيتم تقد�م حل آخر من قبل المؤسسات المعن�ة. 

 أو أع�ش مع شخص أو أ��� من األشخاص 
�
 صح�ا

�
 ضع�فا

�
ماذا لو كنُت شخصا

ن للخطر؟   الضعفاء والمعرضني

ي هذە الحالة، ستقوم المدرسة ب�بالغك من
 االعالنبسمح لك �والذي  ،)DOC، 43 Koخالل هذە االستمارة (ملف  �ض

ي وقت عن حالتك كما سيتيح كذلك للطالب االستفادة من خدمة التعل�م عن بعد. وستكون 
العودة إ� المدرسة ممكنة �ض

وط الصح�ة.   الحق إذا تم است�فاء ال�ش

ي مجال التعل�م:  
ض �ض ض العاملني  العمل  �جريبالنسبة للمهنيني

�
ي مع ع� إعداد توج�ه حال�ا

ي كانتون  الحكومةقسم موظ�ض
�ض

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-postobligatoire-dgep/ocosp/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-postobligatoire-dgep/ocosp/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
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  و�عد التشاور مع النقابات.  د فو 

 : التفاص�للم��د من 

 (مستند  •
�
 أو �سكن مع شخص ضع�ف صح�ا

�
: طالب ضع�ف صح�ا ، DOC) (ملف Wordاإلبالغ الشخ�ي

43 Ko( 
•  

�
 صح�ا

�
) 19-كوف�د  2(وفقا للمرسوم  ؟من ُ�عت�ب ضع�فا  للمجلس الفدرا�ي

ي العمل؟ 
ي مؤسسة تعل�م�ة، من سيهتم بأطفا�ي خالل دوا�ي �ن

 أنا أعمل �ن

 إ� الساعة  7:00�ستف�د األطفال المعنيون من خدمة االستقبال المدر�ي والمتاحة من الساعة 
�
ي  6:30صباحا

مساًء �ض
 .  التعل�م اإللزا�ي

ي 
وري. ال أستطيع البقاء �ن ي نظام الرعا�ة الصح�ة وتواجدي �ن

أنا أعمل �ن
ّ فعله؟ ، ما ع�ي ل مع أطفا�ي ن  الم�ن

ي لعدم إعاقة اإلجراءات 
وس، �ستف�د األطفال المعنيون من خدمة االستقبال المدر�ي والمتاحة من �ض مكافحة الف�ي

 إ� الساعة  7:00الساعة 
�
.  6:30صباحا ي التعل�م اإللزا�ي

 مساًء �ض

ميت سيتم إعادة فتح مؤسسات التعل�م ما بعد اإللزا�ي (الثان��ات العامة  
 والمدارس المهن�ة ...)؟

ي سوف �ستأنفون التدر�س 
وحىق ذلك  الف�درال�ة. يونيو وفقا لمتطلبات الحكومة /ح��ران 8الصفوف ابتداء من يوم  �ض

، �ستمر التعل�م عن بعد. يتم تعليق العالمات، و  ض حدد  الحني
ُ
تناسب الوضع الحا�ي و�تم ��ش أدوات لكم�ة العمل ت

 .التدر�س الرقم�ة

 : التفاص�للم��د من 

تيبات المتخذة  : "169 رقم القرار  • ي مرحلة التعل�م عن بعد  بالتدر�س والمتعلقةال�ق
- (كوف�دااللزا�ي  ما بعد �ض

 ).PDF  ،258 Ko)" (ملف 19

وط النجاح؟للهل ستكون هناك امتحانات  ق�ة الثان��ة وما ستكون �ش  �ت

ق�ة الثان��ة ( ي ال�ق
ي الطالب ع� أساس maturité gymnasialeيتم إلغاء االمتحانات الشف��ة والخط�ة �ض

). سوف يرت�ق
. �مكن للطالب  ا� ض نتائج العام الذي تم تدر�سه أخ�ي وا  الراسبني ي أن �ح�ض ي آب/ سصفوف االستدراك الىق

أغسطس  تقام �ض
ي الفروع المخصصة لذلك عادةً 

 .�ض

ن هل سيتم الحفاظ ع� االمتحانات الخاصة  ؟بالُمَتمّرنني ن   المهنيني

ي لذلك: جدا� إل ال�انتون ناشط    �جاد حل وطىض
 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
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والثقافة العامة) لجميع المهن ع� وألغ�ت االمتحانات المتعلقة بالجزء النظري (المهارات التشغ�ل�ة  •
  مستوى الفدرال�ة؛

وف�ما يتعلق بامتحانات الجزء العم�ي من التدر�ب، حددت السلطات الفدرال�ة إجراءات التأه�ل  •
 �شكل متمايز 

�
ي لم  وفقا  المهنة، تاركة ل�ل كانتون فرصة وضع استثناءات للقطاعات الىق

�
�كن ممكنا

ض استثناًء (مثال صح ألسباباالمتحان فيها إجراء  ي مجال �ة. وقد قام كانتون فود بحوا�ي أر�عني
�ض

ي معرفة الم��د عن  والمساعداتالتجارة والصحة 
االجتماع�ة والبناء والم�كان�ك). إذا كنت ترغب �ض

  النهجوضع 
�
  .االستعالمبخط  الخاص بك، �مكنك االتصال بمدرستك أو االتصال هاتف�ا

 

ن الذهاب   ؟إ� مكان عملهمهل �جب ع� الُمَتمّرنني

ل و�نتقلون إ� التعلم عن بُ يب�ق  ض ي الم�ض
ي عد الُمتمرنون �ض

ي كان �جب �ض ي بق�ة الوقت،  فيها  األ�ام الىق
ي الصف. و�ض

أن �كونوا �ض
ي �قوم بها المفوضون المهنيون  �ذهبون إ� العمل ما لم �ذكر صاحب العمل خالف ذلك.  و�جري تع��ز بعثة الرصد الىق

ي موقع 65الـ 
ض �ض ض سالمة الُمَتمّرنني   عملهم.  لتحسني

 : التفاص�للم��د من 

ض لرصد ظروف عمل 168 رقم القرار  • فني ض المح�ق ي موقع عملهم : "تعبئة المفوضني
ض �ض ع� النحو الذي الُمَتمّرنني

وس كورونا كوف�د اإلجراءاتضمن  )OFSP( أو� به المكتب الفدرا�ي للصحة العامة -المتخذة لمكافحة ف�ي
 ).PDF ،246 Ko" (ملف 19

وط النجاح؟لهل ستكون هناك امتحانات  ق�ة المهن�ة وما ستكون �ش  ل�ت

ي 
ق�ة المهن�ةالمتعلقة بالن�سان/أب��ل، أعلن المجلس الفدرا�ي إلغاء جميع االمتحانات النهائ�ة  29و�ض  maturité( �ق

professionnelle( .
�
ي أج��ت فيها بالفعل امتحانات نهائ�ة �شكل مبكر وُمنته�ة تماما . وُ�ستثىض من ذلك الفروع الىق

ي لذلك �حصل الطالب ع� ترقيتهم المهن�ة ع�  ي كل ف�ع �ي ُمعّدل أساس عالمة "المدرسة" والىق
العالمات الُمحّصلة �ض

ي المدرسة
 .خالل الفصول الدراس�ة المتبعة �ض

ي نها�ة 
ق�ة المهن�ة �ض ي سُتجرى اال ف�مكنهم التقدم إ�  اختبار األهل�ة،أما الطالب الذين ال �حصلون ع� ال�ق متحانات الىق

ي آب/أغسطس. الطالب الذي 
ي جميع أو ساختبار األهل�ة  �ع�د�ض

ي حصل فيها ع� من الفروع  بعض�قدم امتحانات �ض الىق
حدد نهائ�ة غ�ي كاف�ة. ثم  عالمات

ُ
ي  النت�جة النهائ�ة الجد�دة  ت

االمتحان. وال تؤخذ عالمة  عالمةكل ف�ع من خالل �ض
ي المدرسة 
ي آب/أغسطس   وسُتعت�بَ الحسبان. �ض

ق�ة الحصول ع� من أجل ة اختبار لألهل�أول كجلسة االستدراك �ض ال�ق
 .المهن�ة

ق�ات المُ    خصصة؟تماذا عن مدرسة الثقافة العامة وال�ت

 لونحن ننتظر قرارا 
�
كا   ا. هل�انتونات �شأنمش�ق

ي  أو الُموظف ما العمل إذا بدت األعراض ع� الطالب ي الحقل التدر�يب
 ؟�ن

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-19/#c2060681
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
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ي حال وجود
ي حال ساءت األعراض، عل�ه  الُموظفأو  الطالب�جب ع�  ،وسعالح�  �ض

ل. و�ض ض ي الم�ض
 االتصالالبقاء �ض

 بطبيبه. 

 

ي س���ا؟
 هل سيتم متابعة رحالت السفر (مخ�مات ورحالت مدرس�ة) �ن

لغَ�ت
�
. كل هذە األ�شطة   لقد أ  حىق نها�ة العام الدرا�ي

 هل سيتم متابعة رحالت السفر إ� الخارج؟

 .العام الدرا�ي نها�ة والمخ�مات والرحالت المدرس�ة األخرى إ� الخارج حىق  التعل�م�ةجميع الرحالت لقد ألغ�ت 

وط سداد تكال�ف الرحالت الملغاة.  ي �ش
 �ض

�
 و�جري النظر حال�ا

؟ ي أو حالة من حو�ي
 ك�ف أستطيع تقي�م حاليت

CoronaCheck   ي قد تتعرض لها أنت ومن حولك و �ساعدك ع� معرفة ما عبارة عن أداة ��عة لتقي�م المخاطر الىق
 .)/https://coronavirus.unisante.ch�جب عل�ك الق�ام به (

ن لم تتمكن من العثور ع� إجابة له و هل لد�ك سؤال  هذە األسئلة  من بني
 الشائعة؟

  :�مكنك االتصال بأحد األرقام التال�ة

  8من الساعة  021 644 20 32اآلباء الذين يواجهون صع��ات تعل�م�ة مع أطفالهم:  •
�
 10حىق الساعة صباحا

ض إ�  ل��ً   الجمعة؛من االثنني
ي ح�اتهم اليوم�ة:  •

 ساعة؛ 24/ 24مفت�ح هاتف خط  ،147األطفال أو الشباب الذين يواجهون صع��ات �ض
: والمدارس الخاصة وأ�شطة  االستقبال المدر�ي  •  ما بعد الدوام المدر�ي

 حىق الساعة  8من الساعة    021 316 30 21 
�
ض إ� الجمعة؛ 8صباحا  مساًء من االثنني

:  حولالتعل�م عن بعد وأسئلة أخرى  •    021 316 32 64التعل�م اإللزا�ي
  8من الساعة  021 316 62 95، صاالت األلعاب ال��اض�ة): الُمتمرنون/اتالتعل�م ما بعد اإللزا�ي ( •

�
صباحا

ض إ� الجمعة؛ 8حىق الساعة   مساًء من االثنني

 للم��د من المعلومات 
وس ال�ورونا  )OFSPالمكتب الفدرا�ي للصحة العامة ( إرشادات ي يتم تحديثها باستمرار وهاتف االستعالمات عن ف�ي الىق

 ساعة) 24/24+ (كل يوم، 41 58 463 00 00ع� الرقم: 

وس كورونا:  ا،  800 316 0800خط ال�انتون الساخن لإلجابة ع� جميع أسئلة السكان المتعلقة بف�ي ا إ�  8(يوم�� صباح�
 مساًء).  8
 

https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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  https://www.vd.ch/coronavirusزوروا موقع من أجل متابعة تطور األوضاع والحصول ع� أج��ة ألسئلتكم، 
نت الخاصوموقع   .ركز التعل�مبم االن�ق

 

https://www.vd.ch/coronavirus
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