
Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
 
 

 

25.03.2020 – 19h02 
 

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

 –�ن
وس كورونا (كوف�د  )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  02: 7الساعة آذار/مارس  25�سخة 

؟ المعنّيون األهلمن هم   بخدمة االستقبال المدر�ي
 � ي  التنف�ذ و�حدد مرسوم المجلس االتحادي، الذي دخل ح�ي

 5، المادة 19-كوف�د 2(المرسوم  2020آذار/مارس  17 ��
ي تهدف إ� ) تداب�ي جد�دة 3 الفقرة

واتخاذ جميع  مكن، وحما�ة الفئات األ��� ضعفا،أ�ع وقت موقف انتشار المرض ��
ور�ة  لمنع انه�ار نظام الرعا�ة الصح�ة لدينا.  التداب�ي ال��

� تَ سيَ  ي �قدمها أر�اب  عنيّ ي تفض�ل حلول العمل عن بعد الىت
� مواصلة الذهاب إ� أما�ن عملهم. و�نب�� ع� بعض المهنيني

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

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

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

� موظفال • �  العاملني ي  ني
؛ ��  النظام الص�ي

� موظفال • �  العاملني ي  ني
� موظفالمن  وأأفراد األمن من  و أالسجون  ��  األساس�ة للدولة؛ من الذين �قومون بالمهمات ني

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

� موظفال •  الذين �قدمون هذە الخدمة المدرس�ة.  ني

� 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 

 :م��د من التفاص�لل
تيبات ال: "167القرار رقم  •  )19) (كوف�د SAS (ستقبال المدر�ي اال خدمة ل المتخذة�ت
  خدمة االستقبال المدرسيل PDFملف بنمط  •

 

 ؟التعل�م أبوابها  مرا�ز لما تغلق
ي مواجهة ، د قرر كانتون فو 

التشاور مع المجلس االتحادي، اتخاذ تداب�ي استثنائ�ة وغ�ي مسبوقة المتطور و�الوضع ��
� للخطر،  .  65ت��د أعمارهم عن أولئك الذين لحما�ة األشخاص المعرضني ، ولدعم النظام الص�ي

�
يوم  وابتداء منعاما

 �  لزام�ة، كما الطالباإلالمدارس االلزام�ة وما بعد  تالم�ذ  لن �ذهباب��ل، ن�سان/ مارس وحىت نها�ة آذار/  16االثنني

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_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire.pdf
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� لها، و ن ا� و والمعلم ي سوف مرا�ز التعل�م والتدر�ب التابعني
وس. منازلهم لمكافحة انتشار  يبقون �� ء  الف�ي ي

و�نطبق ال�ش
� نفسه ع�  ي أ�ام الدراسة. من المهم جدا  المتمرنني

،  يب�ت أن �� ل. ولدعم النظام الص�ي � ي الم��
أ��ب عدد ممكن من الناس ��

ي كل 
  7:00اإللزا�ي من الساعة مؤسسة من مؤسسات التعل�م سيتم توف�ي خدمة استقبال مدر�ي ��

�
إ� الساعة  صباحا

 . مساءً  6:30

ي وقت أسبق؟ 
 لماذا لم يتم اإلغالق �ن

ي ) وطب�ب ال�انتونOFSPالمكتب الفدرا�ي للصحة العامة (اتبعنا توص�ات لقد 
 وتقدير ال�انتون. بعد رؤ�ة تطور ال��اء ��

ي  نا إمكانات
�� 

ً
 الناسأو  دون إرسال األطفال إ� األجدادو  عد التعل�م عن بُ باللجوء إ� سمح لنا �التدخل، وجدنا ح�

� للخطر.   فورا� اتصلنا  بعدم تع��ض نظام الرعا�ة الصح�ة للخطر. ثم المدرس�ةاالستقبال خدمة �سمح لنا المعرضني
ي ال�انتونات 

ح عليهم اتخاذ قرار  الرومند�ة األخرىبزمالئنا �� كا� لنق�ت  مش�ت
�
 بالتشاور مع المجلس االتحادي.  ا

 هل �ستمر الفصول الدراس�ة؟ 

� عن بعد ول�ن  نعم، ا من يوم االثنني ل. �قوم   منالدروس  لمتابعةيوجد نظام للتعلم عن بعد  مارس،آذار/  16. اعتبار� � الم��
، حىت لو  2020-2019و�ؤخذ العام الدرا�ي  كل مدرس بتأس�س اتصال مع كل أ�ة.  ي االعتبار بالنسبة للتعل�م اإللزا�ي

��
ع�عدة أسابيع. منه  عاقتط

ُ
 المحددةمواضيع الاألول��ة لمحتوى الدورة الدراس�ة، و�قوم المعلمون باخت�ارات حول  وت

 .عن بعد حىت نها�ة أب��ل ع� األقلس�ستمر التعل�م  الطالب.  و�عززون إنجازات

 :م��د من التفاص�للل

تيبات المتخذة 166القرار رقم  • ي التعل�م االلزا�ي : "ال�ت
ي  )19(كوف�د ��

 "2020آذار/مارس  24��
ي مجال التعل�م اإللزا�ي لدعم المتخذة ا�شأن تداب�ي  2020آذار/مارس  23 بتار�ــــخالمرسوم  •

الرام�ة إ� و ��
وس لمكافحة  التخف�ف من آثار التداب�ي   )19كورونا  (كوف�د  ف�ي

  

 ؟لولدكأن تطلب جهاز كمبيوتر  �مكنأي جهة من 

ي  ة إ� المدرسة الىت  ةالمدرس� المفكرة داخل لمدرسة أرقام هواتف ا تجدس . دراستهولدك فيها  يتابعأرسل طلبك مبا�ش
  .لولدك

 االمتحانات؟  ىجر هل ستُ 

ي وسعها 
را� �كون التأث�ي ع� المناهج الدراس�ة للطالب ل�ي نعم، تبذل اإلدارة كل ما ��  معلومات. وسيتم توف�ي أقل ��

� ما بعد اإللزا�ي التعل�م أ��� للطالب  ُمحّددة ي األ�ام واألسابيع المقبلة.  باالمتحانات المعنيني
ل�� و  ��

ُ
امتحانات ال�نتون  ت

ي  ) ECRالرسم�ة (
، وتتخذ قرارات �� ي  التوج�هالتع��ز و  التعل�م اإللزا�ي حصل عليها و�عادة التوج�ه ع� أساس النتائج الىت

 فقط.  شخ�ي ع� أساس الحضور ال الطالب

 م��د من التفاص�للل

 

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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تيبات المتخذة 166القرار رقم  • ي التعل�م االلزا�ي : "ال�ت

ي  )19(كوف�د ��
 "2020آذار/مارس  24��

ي مجال التا�شأن تداب�ي  2020آذار/مارس  23 بتار�ــــخالمرسوم  •
الرام�ة و عل�م اإللزا�ي لدعم المتخذة ��

وس إ� التخف�ف من آثار التداب�ي   )19كوف�د كورونا  ( لمكافحة ف�ي

ن مرّ تَ المُ هل �جب ع�   الذهاب إ� العمل؟ نني

ي   تمرنونالمُ يب�ت  ل و�نتقلون إ� التعلم عن بعد خالل األ�ام الىت � ي الم��
ي بق�ة كان ��

ي الصف. و��
�جب أن �كونوا فيها ��

 ما لم �ذكر صاحب العمل خالف ذلك.  العملالوقت، �ذهبون إ� 

ي نظام الرعا�ة الصح�ة 
وري وتواجديأنا أعمل �ن ي �ن

. ال أستطيع البقاء �ن
ل مع أطفا�ي  ن ّ  ، ما الم�ن  ؟فعله ع�ي

ي عدم إعاقة اإلجراءات ل
وس، �ستف�د األطفال المعنيون �� من  والمتاحة االستقبال المدر�ي  من خدمةمكافحة الف�ي

  7:00الساعة 
�
ي ال 6:30إ� الساعة  صباحا

. مساًء ��  تعل�م اإللزا�ي

ي أنا 
ي العمليهتم بأطفا�ي خالل سمن ، مؤسسة تعل�م�ةأعمل �ن

 ؟ دوا�ي �ن

  7:00من الساعة  والمتاحةخدمة االستقبال المدر�ي  مناألطفال المعنيون  �ستف�د 
�
ي  6:30إ� الساعة  صباحا

مساًء ��
. ال  تعل�م اإللزا�ي

قّدم خدمة ك�ف 
ُ
؟ستقبال اال ت   المدر�ي

ي فصول تصل إ� 
المكتب الفدرا�ي توص�ات بحسب  الصح�ةاالمتثال الصارم لقواعد النظافة و� كحد أق�تلم�ذ   10��

 )OFSPللصحة العامة (
ُ
و�ذا لزم األمر،  ذات االستخدام الفردي،زود هذە المؤسسات بالصابون السائل والمناشف . وت

ُمتاحة خدمة االستقبال هذە ستظل . مناهج ما بعد الدوام المدر�ي . و�جري التنسيق مع ةحول�ك-ةتعق�م مائ� بمحال�ل
 خالل العطالت المدرس�ة. 

  

  

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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ي اعتمادەما هو السلوك 
ي  الذي ينب�ن

ي فود �ن
 ؟مرا�ز التعل�م �ن

 
ور�ة يتعلق ب موقع مخصص  "كورونا الجدید: كیفیة الوقایة منھ"تحم�ل الملصق لو النصائح ال��

ي 
ي كانتون فود  مرا�ز التعل�منذكر الطالب وجميع موظ��

� خدمة االستقبال المدر�ي بالنصائح األساس�ة �� من أجل تأمني
ي مرا�ز التعل�م،  

ي جميع المنشآت من خالل الملصق الرس�ي ��
للمكتب الفدرا�ي للصحة العامة  كما �سلط الضوء عليها ��

)OFSP كما ��ي ،( : 

وري غسل ال�دين بالماء والصابون  •  ؛بانتظاممن ال��
 ؛األ�ديبمصافحة التجنب �جب  •
 ؛ االتصال الوثيق والمبا�ش من اآلخ��ن / وتجنب معينة البقاء ع� مسافة  �جب •
ي �جب  •

ي أو ��
ي مند�ل ور�ت

 ؛طّ�ة ال��عالسعال والعطس ��
ي حال وجود أعراض  •

ل ،)السعالو الح� مثل (�� � ي مالزمة الم�� ي �جب ع� الشخص البالغ أو الطفل المعى�
. و��

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

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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ساعة من انتهاء األعراض اإلنفلونزا والح�  24وال �مكن للم��ض العودة إ� مركز التعل�م إال بعد الشفاء التام (بعد 
ي حال كانت نت�جة االختبار 

الئحة األج��ة ع� األسئلة المطروحة ع� طب�ب ، �جب مراجعة إ�جاب�ةوالسعال).   و��
 ال�انتون. 

 الُموظف؟الطالب أو ما العمل إذا بدت األعراض ع� 
ي حال وجود

ي حال ساءت األعراض، عل�ه  الُموظفأو  الطالب�جب ع�  ،وسعالح�  ��
ل. و�� � ي الم��

 االتصالالبقاء ��
 بطبيبه. 

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

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

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

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

 إ� الخارج؟هل سيتم متابعة رحالت السفر 

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

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

�
 و�جري النظر حال�ا

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

  :االتصال بأحد األرقام التال�ة�مكنك 

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

� إ�  مساءً   الجمعة؛من االثنني

ي ح�اتهم اليوم�ة:  •
 ساعة؛ 24/ 24مفت�ح هاتف خط  ،147األطفال أو الشباب الذين يواجهون صع��ات ��

: والمدارس الخاصة وأ�شطة  المدر�ي االستقبال  •  ما بعد الدوام المدر�ي

  8من الساعة    021 316 30 21 
�
� إ�  مساءً  8حىت الساعة صباحا  الجمعة؛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

� إ�  مساءً  8حىت الساعة   الجمعة؛من االثنني

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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 للم��د من المعلومات 
وس ال�ورونا  )OFSPالمكتب الفدرا�ي للصحة العامة ( إرشادات ي يتم تحديثها باستمرار وهاتف االستعالمات عن ف�ي  الىت

 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://www.vd.ch/coronavirusزوروا موقع من أجل متابعة تطور األوضاع والحصول ع� أج��ة ألسئلتكم، 
نت الخاصوموقع   .ركز التعل�مبم االن�ت

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.vd.ch/coronavirus
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