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ي مجال ألول�اء أمور الطالب معلومات 
ف �ف ف العاملني وللمهنيني

ي كانتون فود التعل�م 
وس كورونا (كوف�د –�ف  )19-ف�ي

 تحد�ث المعلومات
حدث هذە الصفحة، والمخصصة 

ُ
التدر�ب والمدارس ومؤسسات الرعا�ة الجماع�ة ضمن الدوام المدر�ي مرافق لت

 لتطور الوضع. وخارجه. 
�
 .انظر النسخة الفر�س�ةتبعا

 15:25آب/أغسطس الساعة  31إصدار 

 
 :  التعل�م اإللزا�ي

ي  افتتاح المدارسيوم  ك�ف س�مر 
ي التعل�م اإللزا�ي  آب/اغسطس 24�ف

 ؟�ف
ّ  . يتيح الظرفأقرب ما �كون إ� الطب��ي رغم الظروف  إ� الصفوف التعل�م�ة،  عودة الطالب الص�ي

�
من  و�كونجم�عا

، بخالف الحال أ�ام الدوام بنصف العدد والتعل�م من الصلة االجتماع�ة و�ساوي الفرص شأن ذلك �شكٍل خاص تع��ز
 عد. بُ 

 علومات: لم��ٍد من الم

ي تار�ــــخ  •
 2020آب/أغسطس  18الب�ان الصح�ف

 لديهم فجوات تعل�م�ة؟ األطفال الذين حال ام
ي األسابيع  سُ�جري لُهم األساتذة

 �ف
�
 . وستُ بنتائج هذا التقي�م أمر كل طفٍل كشف األو� للدراسة. وسُ�ع� و�ي تقي�ما

ُ
، تخذ

  اللزوم، تداب�ي عند 
ٌ
 أو جماع�ة لسد الفجوات.  فرد�ة

ي 
�ه �ف

ّ
 ؟�انتونبال التعل�م�ةمرافق الما السلوك الواجب تبن

https://vd.ch/coronavirus-enseignement
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5Bcontroller%5D=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5Baction%5D=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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�
ف  وكل طالبال كل رُ�ذك ف  العاملني ي  المداومني

ع� الملصق  المبّينة لهم، األساس�ة الوقائ�ة بالتوجيهات التعل�م�ةمرافق ال�ف
 ّ  :، و�ي )OFSP(المكتب الفدرا�ي للصحة العامة  الصادر عن الرس�ي

 بالماء والصابون؛ و�عنا�ة مرارا�  ال�دين غسل �جب •
 ب المصافحة؛تجنُ  �جب •
 ؛وتجنب االتصال الوثيق والمبا�ث ع� التباعد /  المحافظة �جب •
ف أو  •  أقنعة؛ وضعمن  األساتذة ال بد للبالغني
ف  لألساتذةال بد  • ي األما�ن  وضع المدرسة منداخل والمهنيني

ي المدرسة،  لهم ، وأثناء كٍل انتقاٍل العامةالقناع �ف
ف مبايف بني

صاحب العمل  يوفر  .م�ت  1,5تباعد مسافة  مراعاة إذا كان �مكنالقناع داخل الصف  رفع وداخل الصفوف كذلك. �مكن
ي  األقنعة الجراح�ة أحاد�ة االستخدامهو من خالل المؤسسة   اليت

�
 كل نصف يوم؛ها  �جب تبد�ل

ي س اطوالعُ  عالالُس  �جب •
ي �ف

 ال��ع؛طّ�ة مند�ل أو �ف
ّ  ع� البالغ أو الطفل )، �جبانتون�إ� طب�ب الأسئلة شائعة أعراض (انظر  عند ظهور  • ي ل واالتصا البقاء المعيف ف ي الم�ف

 ل�ف
 بطبيبه المعالج. 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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ي الحاالت التال�ة:  �ضع
 الطالب القناع �ف

  الطالب األ��ب  •
�
؛ 12من سنا ي اإلطار المدر�ي

 سنة الذين �ستخدمون وسائل النقل العامة �ف
 األقنعة)؛ هذە المرافق �ي لُهم روف(تُ  االنتقا�ي  التعل�مالذين يرتادون مرافق  تخص�ي مؤسسات التعل�م ال طالب •
ي  RAC IIو  RAC Iصفوف االلتحاق  طالب •

 ).األقنعة لُهم التعل�م�ة المؤسسات رميع األوقات داخل المدرسة (ُتوفج �ف

 للم��د من المعلومات: 

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة... " :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •
�ل ملصق ڤالمتعلقة بالمخصص لالطالع ع� النصائح  الموقع • ف وس كورونا المستجد وت�ف وس كورونا المستجد: ڤ"�ي �ي

 هكذا نح�ي أنفسنا"
  بلعب رموز التباعد  تع��ز ، بط��قة مرحة،�مكننا كذلكو  •

�
نت CoronaQuestعبة ل  ع�ب اإلن�ت

ي التعل�مما التداب�ي الوا ها لحما�ة مهنيي
ُ
 ؟جب اتخاذ

 ترك�ب ألواح بالست�ك شفافة عند نوافذ المراجعة؛ •
ي غرف األساتذة. وتعد�ل 1,5ترت�ب أمكنة العمل مراعاة لواجب التباعد  •

ف �ف ف البالغني ل ارت�اد هذە الغرف  معّد  م�ت بني
 كذلك؛

؛ • ف  وضع أقنعة تحت ت�ف المهنيني
ي اليوم؛ إفراغ صناديق القمامة مرة •

 �ف
 األساتذة بتوز�ــــع المستندات؛ هم بدل�جب أن �قوم الطالب  •
ي واألطعمة �شاُركعدم  �جب •

و�ات  األوايف ف األ والم�ث ي ما بني
، و�ف ف ف البالغني ف و ما بني ف البالغني ي ما بني

 األطفال. طفال، و�ف

 لم��ٍد من المعلومات: 

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

��ة البدن�ة؟ سُتقامهل   دروس ال�ت
ام  ��ة البدن�ة وال��اضة ( توجيهاتنعم، مع اح�ت ي SEPSخدمة ال�ت خت�). اليت

ُ
:  ت  بما ��ي

ي  ُتفّضل •
ي ُتجرى �ف  الهواء الطلق؛األ�شطة اليت

ي تتطلب �جب ت •  )؛أجهزة الجمبازالحبال أو التثب�ت (الدعم و جّنب التمار�ن اليت
ي (المصارعة، ال��اضات القتال�ة)؛ •

 ُتحظر ر�اضات االتصال البديف
ي اليوم 1واحدة  مرةً  ع� األقل حجرات الدوش وخزائن الث�اب وُتعّقم �مكن استخدام •

 .�ف

ي مد �شاد دروس اإل  سُتقام هل
؟ ارس�ف  التعل�م اإللزا�ي

 ؛�شاد ع� اإل  نالتمرُ  1P-11Sطالب السنوات  �مكن •
ة (�مكن التمرُ  RACلطالب صفوف االلتحاق  �جب تعد�ل تعل�م الموس��ت  • ل�ن  �شاد ن ع� اإل وطالب السنة الثان�ة ع�ث

).  1,5مراعاة مسافة التباعد  �جب  �شاد اإل كإ�جاد وسائل أخرى ( واسع بما ف�ه ال�فا�ة، �جب مكاٍن  �ذا تعذر إ�جادو م�ت
ي الهواء الطلق، 

ي أو �ف
 ؛أوسع، الخ) صالةٍ �ف

 إذا تعذر (كزمالئه)  �جب ع� األستاذ •
�
.  1,5مسافة االبتعاد  مراعاة تأن �ضع قناعا  م�ت

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-sport-vaudois/#c2065083
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احات؟ ما ظروف  االس�ت
احات بصورة اعت�اد�ة لجميع االطالب. و�جبت ي الطعام وا�شاُرك كون فيها أال � جري االس�ت

ي �ف
اب �ف ف  ل�ث ف البالغني ي ما  ،ما بني

ف و�ف بني
ف واألطفال.  ،األطفال ف البالغني ي ما بني

 و�ف

 لم��ٍد من المعلومات: 

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

 ؟المدرسةمن  ان�اف الطالب ظروف ما 
ًة  الباحة الطالب ، �غادراالن�اف عند  ف إ� أ�شطة ما بعد الدوام. والبالغون الذين ال �شاركون مبا�ث ع� الفور من�فني

، كأول�اء األمور الذي  ي �شاٍط مدر�ي
.  المدرسة مثً�، �جب أن يتجنبوا مح�ط �أتون إلحضار أوالدهم من�ف  كما  المبيف

ي أن يتجنب البالغون و/أو أول�اء أم �جب
. والبالغون الذين ال بد لهم من الدخول مداخل المدرسة ور الطالب التجمع �ف

 .
�
 إ� الباحة أو إ� المدرسة �جب أن �ضعوا قناعا

 :لم��ٍد من المعلومات

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

م
ّ
عق

ُ
؟ هل ت ي

 الصفوف والمبايف
ي اليوم ع� األقل ُتعّقم

مقابض األبواب أو النوافذ ومفاتيح  موُتعقوالسط�ح وطاوالت الطالب واألساتذة.  ألما�نا ،الصفوف مرًة �ف
ي اليوم ع� األقل. و عّدة مّرات،  الماء ال�ه��اء وصناب�ي 

ف �ف فمرتني ي األسب�ع ب األرض ُتنظ�
ف �ف  منتجات المعتادة. المرتني

كة واألما�ن العامة  أمانة ال� وغرف األساتذة والمكتبات غرف مداخل إضاف�ة لل�دْين ع� نقاط تعق�ٍم  ترك�ب �جبكما  أو المش�ت
ي المدرسة  وعندما ال توجداألخرى. 

 المعقم ال استخدام الطالب ، �مكنكاف�ة مغاسل�ف
�
ّ ُح ما� اف شخص� بالغ.  و�ي  تحت إ�ث

 :لم��ٍد من المعلومات

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

 الدوام، أوقاتالرعا�ة النهار�ة خارج  ، وأما�نالمطاعم المدرس�ة هل سُتفتح
 ؟المراقبةالفروض المدرس�ة  وصاالت 

 دق�قة.  صح�ة تداب�ي  سُتتخذ سُتفتح ول�ْن 

ي و
، س�ُ خارج أوقات ا الرعا�ة النهار�ة مرافق�ف ي

 .�انتونتوجيهات ال )OAJEلألطفال ( ةالنهار� الرعا�ةمكتب  طبقلدوام االبتدايئ

ي تخضع وللقواعد الصح�ة العامة نفسها لقواعد التباعد الفروض المدرس�ة  تصا�ُ  وتخضع التعل�م  لها مرافق اليت
 .  اإللزا�ي

 :لم��ٍد من المعلومات

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/
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 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

 كالمعتاد؟س�كون النقل المدر�ي ُمؤمن  هل 
. ذلك  العمل. وال ُ�طلب صاحب ها لهمقدمفيها أقنعة � أن �ضع البالغون �جبو نعم.   من طالب التعل�م اإللزا�ي

ي المقابل، �جب أن �ضع األطفال
ي وسائل النقل العامة (الحافالت، القطارات، الخ).  12من سن  ا بدء�  �ف

 سنة أقنعة �ف

 :لم��ٍد من المعلومات

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)�تم�غابا  PDF،4,49( 178القرار  •

ي الصف أعراض؟ما ما العمل إذا بدت ع� شخص� 
 (طالب أو أستاذ) �ف

 :)انتون�أسئلة شائعة إ� طب�ب ال(انظر ع� طالب  إذا بدت األعراض

 من الصف؛ الطالب �خ�ج •
؛ •

�
 ُ�ع� قناعا

 إ� الصف (حسب سنه)؛ �عود والدْ�ه أو  ينتظر •
 .�انتونالوالدان بطب�ب األطفال أو بالخط الساخن لل يتصل •

 :أستاذع�  إذا بدت األعراض

 نفسه؛ من الصف و�عزل األستاذ �خ�ج •
 قناعه؛ �ظل •

�
 واضعا

 إ� بيته؛ �عود •
 .�انتونبطبيبه أو بالخط الساخن لل يتصل •

رسل
ُ
. فحص الطالب أو األستاذ إ� المؤ  نت�جة ال ت ي  سسة التعل�م�ة مراعاًة لل� الطيب

ي  أن يوجدوا  األشخاص الذين �مكن كم عدد
 األساتذة بآٍن واحد؟ غرفة �ف

ي الحد األق� المسم�ح به لعدد األشخاص الذين �مكن أن يُ  بوض�ح ب�ان �جب
 األساتذة  غرفةوجدوا �ف

�
، وذلك ع� معا

ي جميع  عدم ، و�جبالغرفةمدخل هذە 
، �جب 1,5مراعاة مسافة التباعد  تاألوقات، إذا تعذر تخ�ي هذا الحد. و�ف  م�ت

 غرف ع� كل شخص �دخل
�
 و  ة األساتذة أن �ضع قناعا

�
 .اق�ا

 ؟المخاطرة عا�ي ما السلوك الواجب تبن�ه عند العودة من بلٍد 
 السلطات نفهاتص ئدين من رحلٍة إ� منطقٍة أو بلدع� الطالب واألساتذة وأعضاء الهيئة اإلدار�ة والفن�ة العا �جب

) (تجد OFSP(المكتب الفدرا�ي للصحة العامة من  بعوا بدقة اإلرشادات المقدمةأن يتّ " عال�ة المخاطرة"االتحاد�ة 
ام). و�جب عليهم www.bag.admin.chه ع� الرابط واإلجراء الواجب اتباعُ  عال�ة المخاطرةالئحة البلدان  ف  ال�ت

ي 
 أو  ،�انتونبطب�ب ال تصالواال ، الحجر الذايت

ّ
� 

ّ
ي  �عودوا إ� مؤسستهم التعل�م�ة إ�

ة الحجر الذايت  �ذا لمو  بعد انقضاء ف�ت
ي هذە الحالة فقطأعراض أي آنذاكتكن تبدو عليهم 

ع� غ�ابهم  اإلدارة ُهمولن تعاقبالطالب  . ولن �عاقب األساتذة، �ف
 الحجر.  بدا�ي 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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 :لم��ٍد من المعلومات

 "األحكام التطب�ق�ة المتعلقة بالتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة..." :)م�غابا�ت  PDF،4,49( 178القرار  •

 التعل�م ما بعد اإللزا�ي 

ي  رساالمد افتتاح ر يومس�مُ  ك�ف
ي التعل�م ما بعد  24�ف

آب/اغسطس �ف
 ؟اإللزا�ي 

ي . وس�عود الطالب أقرب ما �كون إ� الطب��ي رغم الظروف
صفوفهم بالعدد ال�امل، آب/أغسطس إ� مدارسهم و  24�ف

.  مع اتخاذ تداب�ي دعٍم  ، بخالف الحال االجتماع�ة و�ساوي الفرص الصلة شأن ذلك �شكٍل خاص تع��زمن  �كونص�ي
 عد. أ�ام الدوام بنصف العدد والتعل�م من بُ 

 :لم��ٍد من المعلومات

ي تار�ــــخ  •
 2020آب/أغسطس  18الب�ان الصح�ف

ي  "األحكام التطب�ق�ة: ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  •
ي  ستئنافال ا إطار للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف التدر��ب

 كانتون  (خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10االمتحانات ابتداء من لتعل�م المبا�ث و�جراء ل
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

 األطفال الذين لديهم فجوات تعل�م�ة؟ ما حال
ح، التعل��ي ع� المستوى  ي  العزل ودعم تتيح سد الفجوات الناجمة عن مساعدةٍ  تداب�ي  سُتق�ت

الطالب فور عودة الجزيئ
ي 

 آب/أغسطس.  24إ� المدارس �ف

 :لم��ٍد من المعلومات

ي تار�ــــخ  •
 2020آب/أغسطس  18الب�ان الصح�ف

ي 
�ه �ف

ّ
 ؟�انتونبال التعل�م�ةمرافق الما السلوك الواجب تبن

ر
�
ف  الطالب ُ�ذك بنيّ

ُ
 بالتعل�مات الوقائ�ة األساس�ة، وت

�
ي المرافق التعل�م�ة جم�عا

لهم هذە  والعاملون الُمداومون �ف
ي جميع المرافق التعل�م�ة من خالل الملصق الرس�ي الصادر عن 

)، OFSP(المكتب الفدرا�ي للصحة العامة التعل�مات �ف
 :  و�ي

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5Bcontroller%5D=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5Baction%5D=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5Bcontroller%5D=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5Baction%5D=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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 بالماء والصابون؛ و�عنا�ة مرارا�  ال�دين غسل �جب •
 تجُنب المصافحة؛ �جب •
 ؛وتجنب االتصال الوثيق والمبا�ث ع� التباعد /  المحافظة �جب •
ف أو األساتذة من وضع أقنعة؛ •  ال بد للبالغني
ف كافة ألساتذة للطالب واال بد  • ي  عمن وْض واإلدار�ني

ة وجودهم �ف ي  القناع ط�لة ف�ت
ي مبايف

األما�ن الخارج�ة المؤسسة و�ف
 ؛لهذە المؤسسة

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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 لوجه ع� بعد وحدهم األساتذة  •
�
عليهم  م�ت منهم �مكن أن يرفعوا أقنعتهم ول�ن �جب 1,5الذين يواجهون الطالب وجها

 أن �ضعوها 
�
. يوفر 1,5مسافة التباعد  مراعاة إذا تعذرتلزاما صاحب العمل من خالل المؤسسة هو األقنعة  م�ت

ها كل نصف يوم؛الجراح�ة أحاد�ة اال 
�
ي �جب تبد�ل  ستخدام اليت

ي جوف ال��ع؛ الُسعال �جب •
ي مند�ل أو �ف

 والُعطاس �ف
ّ  )، �جب�انتونأسئلة شائعة إ� طب�ب العند ظهور أعراض (انظر  • ي ل وا البقاء ع� البالغ أو الطفل المعيف ف ي الم�ف

 التصال�ف
 بطبيبه المعالج. 

 للم��د من المعلومات: 

�ل ملصق "ڤالمخصص لالطالع ع� النصائح المتعلقة ب الموقع • ف وس كورونا المستجد وت�ف وس كورونا المستجد: ڤ�ي �ي
 هكذا نح�ي أنفسنا"

عبة رم و�مكننا كذلك، بط��قٍة مرحة، تع��ز •
�
نت CoronaQuestوز التباعد بلعب ل  ع�ب اإلن�ت

ف �ي ما  ي يتعني
ع� طالب وأساتذة التعل�م ما بعد اإللزا�ي  القواعد الصح�ة اليت

ها؟
ُ
 مراعات

ة وجودهم  ف كافة من وضع القناع ط�لة ف�ت ي القاعات ال بد للطالب واألساتذة واإلدار�ني
ي المدارس المهن�ة و�ف

ي مبايف
�ف

ي األما�ن الخارج�ة كذلك. 
 ال��اض�ة و�ف

و�جب ع� كل طالب وكل أستاذ أن �غسل �دْ�ه ع� األقل عند وصوله إ� المؤسسة التعل�م�ة وعند مغادرته إ�اها وكلما 
 فيها. 

�
كا  مش�ت

�
ي المؤسسة وكلما استخدم شيئا

 انتقل إ� مكاٍن آخر �ف

ي المو� به ( مراعاة �جبو 
ي ما  1,5وهو قواعد التباعد االجتما�ي ومقدار التباعد المكايف

ف كل شخص� وشخص) �ف م�ت بني
ف  ف ال�بار بني ي ما بني

 ما أمكن ذلك من مرات.  ال�بار ، و�ف
�
ي غرف األساتذة أ�ضا

ف الطالب، وحيت �ف ي ما بني
 والطالب، و�ف

ي القرار الوزاري تجد
 .174رقم  كل تفاص�ل القواعد الصح�ة المفروضة �ف

 :لم��ٍد من المعلومات

ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي ظروف االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم  �انتون(خطة وقا�ة ال IIللتعل�م المبا�ث ع� المستوى الثانوي 

ف  ف التجُه تمرّ ع� الطالب والمُ  هل يتعني  ووضُعها؟ بأقنعٍة واق�ة زنني
 أن �ضعوا تمّر ع� طالب ومُ  �جب

�
ي التعل�م ما بعد اإللزا�ي جم�عا

ي المؤسسة القناع يف
ي مبايف

ي ُ�مضونها �ف ة اليت ط�لة الف�ت
ي األمكنة الخارج�ة للمؤسسة كذلك،

وزعكل نصف يوم.   أن �ستبدلوەو  و�ف
ُ
عليهم  المؤسسة ولتشج�عهم ع� ذلك، ت

 جراح�ة
ٌ
ف األو أحاد�ة االستخدام  أقنعة ي األسبوعني

ف �ف ي لنيْ
  آب/أغسطس.  24 للدوام بعد تار�ــــخ افتتاح المدارس �ف

  
 :2020أ�لول/سبتم�ب  7وابتداًء من 

 األقنعة بوسائلهم الخاصة؛ نون ُهمتمرّ والمُ  �جب أن ُ�دّبر الطالب •
ْ  بذلك المادي ومن ال �سمح له وضُعه • ي ە بزو�ب ف  إ� إدارته لتجه�ي

�
ي  �مكن أن ُ�قدم طلبا

أقنعة جراح�ة أحاد�ة االستخدام �ف
ي المدرسة.  ام الواحد لهيوم الدو 

 �ف

 :لم��ٍد من المعلومات

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي إطار االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 كانتون  (خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10للتعل�م المبا�ث و�جراء االمتحانات ابتداء من 
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

��ة البدن�ة؟ سُتقام هل  دروس ال�ت
��ة البدن�ة داخل الصاالت دون وضع أقنعة ما  �مكن إجراء ي  التباعد أن يرا�دروس ال�ت

ّ  1,5المكايف ي م�ت �شكٍل منه�ب
، عل�ه طوال الوقت  و�حافظ ف أساتذتهم. بهذا المعيف ف الطالب أنفسهم و�ينهم و�ني حظربني

ُ
ال��اضات  ممارسة ت

ي تنطوي ع� تماس�  اتع� ُمستخد�ي ، الب�سبول، الخ). و رة القدم، كرة السلة(ك جسديالجماع�ة اليت ف وقطع ( التجه�ي
ي نهاألثاث

��ة البدن�ة) تعق�ُمها �ف  .ا�ة درس ال�ت

ي  المناطق، باستثناء المال�س مفتوحة غرف تظل ي  وضعتظل مغلقة ألسباٍب صح�ة. و�كون الرطبة اليت
 �ف

�
القناع واجبا

 الممرات الض�قة وغرف المال�س. 

ي مد �شاد اإل  دروس هل سُتقام
؟ ارس�ف  التعل�م ما بعد اإللزا�ي

،  الموس��ت  تعل�م �ظل
�
 .�شادع� اإل  التمُرنوُ�حظر ممكنا

م
ّ
عق

ُ
؟ الصفوف هل ت ي

 والمبايف

 بعد كل استخدام؛ األمكنة ُتعّقم •
 الصح�ة الالزمة؛التعل�م�ة بالمواد  المؤسسات ُتجّهز •
 األبواب أو النوافذ والدراب��ن والمرافق ال�ه��اء ومقابض الطالب واألساتذة ومفاتيح وطاوالت  والسط�ح األما�ن ُتعّقم •

ي اليومالصح�ة 
ف �ف  التنظ�ف؛ ، �عّقُمها عمالمرتني

 الالزمة؛التعق�م  تحت ت�فهم مواد من القاعة. وتوضع طاوالتهم ومقاعدهم لحظة خروجهم الطالب ينظف •
ي اليوم؛ القمامة ع� األقل مرةً  صناديق ُتفّ�غ •

 �ف
ه ما ال �مكن كل ُ�سحب •

�
 من مواد؛ أو تعق�ُمه غسل

ي اليوم مرة.  •
 �قوم عمال التنظ�ف بتنظ�ف األرض �ف

 :لم��ٍد من المعلومات 

ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي إطار االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 كانتون  (خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10للتعل�م المبا�ث و�جراء االمتحانات ابتداء من 
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

تناول
ُ
�ات والمط ك�ف ت ي ال�اف�ت

 اعم المدرس�ة؟الوجبات �ف
ي  �مكن تناول

، مع مراعاة مسافة التباعد االجتما�ي والمكايف ي مجموعاٍت من ستة أشخاص� أو أ���
ي  1,5الوجبات �ف

م�ت ع� األقل �ف
ف كل مجموعة أشخاص والمجموعة األخرى.   وُ�علن الطعام وصفات تحددو ما بني

�
  عن تك��ن المجموعة وال �مكن سلفا

�
ها بعد تعد�ل

  وضع المجموعة األقنعة وهم جالسون إ� طاوالتهم. و�صبح ألن �ضع أفراد ال لزومو التتُبع. ب تتعلق ذلك، ألسباٍب 
�
القناع واجبا

والطالب ع� عدم  األساتذة �حرصو صناديق القمامة مفتوحة األغط�ة.  استخدام ُ�حظرو . الطعام طاولةع� الفرد فور مغادرته 
 ك األوع�ة واألغذ�ة. �شارُ 

 :المعلوماتلم��ٍد من 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي إطار االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 كانتون  (خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10للتعل�م المبا�ث و�جراء االمتحانات ابتداء من 
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

ي ا ما العمل إذا بدت ع� شاٍب 
 لتعل�م ما بعد اإللزا�ي أعراض؟أو أستاذ �ف

 :عل�ه جب)، و كانتون  شائعة إ� طب�ب الأسئلة (انظر  أو أستاذ  ع� طالٍب  إذا بدت األعراض

 أن �خ�ج من الصف؛ •
 و�عود إ� بيته بوسائله الخاصة؛ •
ي النت�جة، �ذهب إ� مكان فحص كوف�دفحص كورونا وُ�جري  •

 بطبيبه المعالج أو يتصل 19-، وحسبما تأيت

. فحص الطالب أو األ  نت�جة ال ُترسل ي ي القرار ستاذ إ� المؤسسة التعل�م�ة مراعاًة لل� الطيب
التداب�ي الواجب  تفص�ل 174و�ف

ها عند ظهور األعراض (العزل) وظهور نت�جٍة إ�جاب�ة لفحص كوف�د
ُ
 (التتبع).  19-اتخاذ

 :لم��ٍد من المعلومات

ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي إطار االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 �انتون(خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10للتعل�م المبا�ث و�جراء االمتحانات ابتداء من 
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

 عا�ي المخاطرة؟ ما السلوك الواجب تبن�ه عند العودة من بلدٍ 
 تصنفها السلطات ع� الطالب واألساتذة وأعضاء الهيئة اإلدار�ة والفن�ة العائدين من رحلٍة إ� منطقٍة أو بلدٍ  �جب

) (تجد OFSPللصحة العامة (الفدرا�ي االتحاد�ة "عال�ة المخاطرة" أن يّتبعوا بدقة اإلرشادات المقدمة من المكتب 
ام ). و�جبwww.bag.admin.chالئحة البلدان عال�ة المخاطرة واإلجراء الواجب اتباُعه ع� الرابط  ف  عليهم ال�ت

، واالتصال ّ ي
ي و�ذا لم �انتونبطب�ب ال الحجر الذايت

ة الحجر الذايت  بعد انقضاء ف�ت
ّ

 �عودوا إ� مؤسستهم التعل�م�ة إ�
ّ

، وأ�
ي هذە الحالة فقط. ولن �عاقب األساتذة تكن تبدو عليهم آنذاك أي

ع� غ�ابهم  اإلدارة ُهمقبولن تعاالطالب  أعراض، �ف
 .الحجر بدا�ي 

 :لم��ٍد من المعلومات

ي : ك�لو با�ت)  PDF ،414( 174القرار رقم  • ي إطار االستئناف التدر��ب
"األحكام التطب�ق�ة للتداب�ي الصح�ة والتنظ�م�ة �ف

 كانتون  (خطة وقا�ة ال IIع� المستوى الثانوي  2020آب/أغسطس  10للتعل�م المبا�ث و�جراء االمتحانات ابتداء من 
 ").19�د ڤكو   – IIللتعل�م الثانوي  2رقم 

ي العام والرحالتالمخ�مات الرحالت المدرس�ة ( هل ستظل
) قائمة �ف

 ؟2021-2020الدرا�ي 
دراس�ة مع طالبهم  األساتذة الذين �ستعدون لتنظ�م رحالٍت  س���ا. �مكن داخل دامت قائمة ما هذە األ�شطة تظل

 و�سه�الت مختلفة (مواصالت، سكن، أ�شطة).  خدماتل دراس�ة المستدامة فف�ه أفكارع� دل�ل الرحالت ال االطالع

 :لم��ٍد من المعلومات

 دل�ل الرحالت الدراس�ة المستدامة •

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://vd.ch/voyages-etudes
https://vd.ch/voyages-etudes


 وزارة التك��ن
 والشباب والثقافة

 
 
 
 

31.08.2020 – 15h25 

 قائمة؟إ� الخارج  الرحالت هل ستظل
ي العام الدرا�ي  الخارج إ� أ�شطة رحالٍت وغ�ي ذلك من  دراس�ة و�قامة مخ�مات رحالٍت ب�جراء  لم ُ�سمح

-2020�ف
  س�كون. و 2021

�
-2021ابتداًء من العام الدرا�ي إ� الخارج وجهات أورو��ة للرحالت المدرس�ة  اخت�ارمن جد�د  ممكنا

 للطائرة.  بد�لةٍ  وسائل نقل استخدام ، ما دام �مكن2022

ي تقي�م
؟ ك�ف �مكنيف ي ف يب ي وحالة المح�طني

 حاليت
ف بك ومعرفة ما الذي �جب أداة فحص ال�ورونا  ه  تقي�ٍم ��ــــع لدرجة خطورة التعُرض لد�ك ولدى المح�طني

�
عل�ك فعل

)https://coronavirus.unisante.ch/.( 

ي  CoronaQuest�ديو ڤلعبة ال ما فائدة
طلقْت �ف

�
ي أ

قبل أ�ار/مايو  11اليت
 المدارس؟ افتتاح

م�ي  CoronaQuest لعبة
�
ها تعل

ُ
 جد�ة. هدف

ٌ
ك "رموز التباعد" وتع��ز لعبة  "،هذە الرموز لدى الطالب، وكذا "الع�ش المش�ت

 
ٌ
، ببطاقاٍت مقدمة من 2021-2020عبة ع� عتبة افتتاح العام الدرا�ي الل لهذە جد�دة ومساعدة الرفاق، الخ. وقد �شكلت رابطة

 مجان�ة متاحة بع�ث لغات ومرفقة ب
ٌ
حة لطالب السنوات من  �صف ملٍف تعل��ي طالٍب وأساتذة. و�ي لعبة إ�  1عدة أ�شطة مق�ت

11Pي المدرسة أو خارجها، مع األصدقاء أو الع
 ولبدء ائلة، ع� الهواتف الذك�ة أو الحواس�ب اللوح�ة أو العاد�ة. . و�مكن لعُبها �ف
ي الذهاب
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