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 وأولياء أمور الطالب  آلباء 19-معلومات عن كوفيد

 ومقدمي الرعاية

ي   والموظفي    الطالب جميع عىل يجب
  إجراء المدارس وزوار  الحافالت  وسائق 

ي  تقييم
 . 19-كوفيد  ألعراض يومي  ذات 

    البقاء يعد 
ل ف     للمساعدة مهًما  أمًرا   المرض عند  المن  

 19-كوفيد  انتشار   وقف ف 
وسات    األخرى والفنر

 . مجتمعنا   ف 

 

 فحص الطالب الخاص بك كل صباح 
 

موقع    بزيارة قم ،  19-كوفيد  أعراض لمعرفة  صباح كل   بك الخاص  الطالب  فحص  يرج  

ontario.ca/page/covid-19-stop-spread . كانت  إذا   أو  19-لـكوفيد  أعراض أي الطالب عىل  ظهرت إذا  

 :عليك فيجب  المدرسة  إل الذهاب   عليه يجب ل  أنه إل  تشي   الفحص   أداة

   بالطالب االحتفاظ  ♦ 
ل  ف   .المن  

 اإلبالغ أداة باستعمال والغياب  المرض عن  الطالب مدرسة  إبالغ ♦ 

 .المدرسةالخاصة ب  الغياب عن  

ا  موجود  صح    مشكلب  مرتبطة الطالب  أعراض كانت  إذا 
ً
 المشورة  فاطلب ، مسبق

 بمقدم  فاتصل ، جديدة  األعراض كانت  إذا . بك  الخاص الصحية الرعاية مقدم من

 قم ، 19-كوفيد  تقييم  مركز  إل  طفلك اصطحب  أو  بك   الخاص الصحية الرعاية

 .واإلرشاد  للفحص kflaph.ca/Assessment  موقع بزيارة 

 

    الطالب  عل  األعراض ظهرت إذا 
 المدرسة  ف 

 

   أعراض الطالب  عل  ظهرت إذا 
   بما ، المدرسة ف 

 المدرسية  الحصص بعد  أو  قبل ذلك   ف 

 . الفور  عل  الطالب  للحضور ألحذ   إخطارك سيتم ♦ 

   به  واالعتناء المريض الطالب عزل  سيتم ♦ 
 
 غرفة  ف

 .الرعاية مقدم  أو  األوصياء  أو  األبوان أو أحدهما  يصل  حت    

 ة )ب   ب   آي(. الشخصي الحماية  معدات المريض بالطالب يعتنون  الذين الموظفون  يرتدي  ♦ 

 . المدرسة  من  اصطحابهم يتم أن  المريض الطالب  إخوة من  ُيطلب قد  ♦ 

 الرعاية  بمقدم  االتصال الرعاية  مقدم   أو آباء أو أولياء أمور الطالب   عل يجب  ♦ 

  ،  إرشادات عل  للحصول  الصحية  
 . 19-إجراء فحص كوفيد تشمل  قد  والت 

 

  يوص    وال  COVID-19 غنر  بمرض  مصاب طالب  بتشخيص  الصحية الرعاية  مقدم  قام إذا 

فاء  ختا من  ساعة  24 بعد  المدرسة  إل العودة  للطالب فيمكن ،  COVID-19 باختبار 

   الطالب  كان  إذا . أعراضه
ء من يعاب   

   المدرسة إل  العودة فيمكنه،   اإلسهال أو  الق 

ء من  نوبة  آخر  من ساعة  48 بعد   
 .اإلسهال أو  الق 

 



 

 

 19-كوفيد   صفح
 

  19-فحص كوفيدإجراء   إل الطالب احتاج إذا 

  ين ♦ 
 . 19-فحص كوفيد  مركز  إل  الطالب إحضار  بغ 

م  أن يجب  ♦     ذاتية  عزلة ب   الطالب  يلن  
ل  ف   نتائج   انتظار  أثناء المن  

 . المدرسة إل الذهاب يمكنه  الفحص وال 

  ين.  ص الفح نتيجة انتظار  أثناء أنفسهم  عزلطالب  ال أشقاء من  ُيطلب قد 
   اتباع بغ 

 العامة  والصحة  ص فحال مركز  نصائح

  19-فيدكو   أعراض الطالب ظهرت عىل إذا 
 
 نصحوي

 ولكنه لم يقم بذلك صالفح بإجراء

  إذا و  . نصائحه  واتباع الصحية الرعاية  مقدم جعة مرا 19-فيدكو   أعراض من  أي  ظهرت عليه  طالب  أي عل يجب 

ِصح بإج
ُ
 ي   فقد ، ذلكص ولم يقم ب راء الفح ن

 
ام  صلير  أرسته المتراد أف الطفل من الصحية  الرعاية مقدم ب طل به االلن  

 . يوًما   14زلة لمدة بع

 سلبية  الطالب فحص نتيجة كانت  إذا 

وس  إصابته ثبتت  بشخص اتصال عل  يكن   ولم، سلبية  الطالب فحص  نتيجة  كانت  إذا    إل العودة  فيمكنه، بالفنر

   الطالب كان   إذا . أعراضه فاءختا  من ساعة  24 بعد   المدرسة
ء من  يعاب   

  المدرسة إل العودة  فيمكنه ، اإلسهال  أو  الق 

ء نوبة  آخر  من ساعة  48 بعد   
 . اإلسهال أو  الق 

و ته بالف بخص ثبتت إصابش اتصال  عل  هم الذين الطالب من  سُيطلب وإن   حت    ،يوًما   14 لمدة  أنفسهم  عزل  سنر

خص  االتصال بش  بعد   يوًما   14 خالل  دثتح   أن يمكن  المرضاإلصابة ب  ألن  وذلك.  سلبية لفحصا نتيجة كانت  

وس كوفيمصاب ب   . إيجابية فحصه نتيجة  تكون  خصش  أيالصحة العامة ع وستتب. 19-دفنر

 . إيجابية  الطالب اختبار  نتيجة كانت  إذا 

 . العامة  الصحة  من  اليومية والمتابعة التوجيه  أرستك  ستتلق   ♦ 

  المتصلون به ص  اخشواأل  الطالب  سيحتاج ♦ 
ل  ف   . يوًما   14 لمدة أنفسهم  عزل  إل المن  

 ُس  ستعمل  ♦ 
 
  حول المقاطعة   إرشادات التباع طفلك  مدرسة مع العامة الصحةطات ل

وسالف تفش   . نر

لإلصابة    كبنر   لخطر ضون عر ممن تقرر أنهم م بهم صلير  خاص المتشواأل  والموظفير   الطالب جميع  دعوة سيتم ♦ 

وس، سيتم دعوتهم    لن   البالفنر
 ُس  إرشادات واتباع يوًما   14 لمدةام عزل ذاب 

 
 . حصالفراء إج بشأن  العامة  الصحةطات ل

م ُس س ♦   تلن  
 
وتوكوالت اتباع  ويتم  الرسيةب  العامة الصحة طاتل  . الالزمة الن 

 إيجابية أرستك أفراد  أحد  اختبار  نتيجة كانت  إذا 

 المدرسة  بإبالغ  الرعاية مقدمو  أو  أولياء أمورهم أو  البالط آباء  يقوم أن  المستحسن من ♦ 

 . ا إلزامي ليست  ذلك ولكن، اإليجابية بالنتيجة

 ير  عل ُس يتع ♦ 
 
 أفراد لعزل  للمدارس   التوجيه توفنر   العامة الصحة طات ل

 الرسية  عل الحفاظ مع ، المعنية  األرسة

وس ال األرس   أطفال  بعزل   المدارس ستقوم  ♦   أولياء  أو  آباء  وإخطار ، مصابة بالفنر

. المع  لألطفال الفوري  االستالم وتنسيق الرعاية مقدم   أو  طالبال  نيير 

 



 

 

  األمراض  بعض  من يعانون الذين  الطالب
 

 ض مراض األ بع من  يعانون الذين الطالب

 19-اض كوفيدأعر  مثل أعراض ولديهم

 اضأعر  مثل  اضأعر  لها ،  الموسمية  الحساسية مثل، ضاألمرا بعض 

   الطالب  كان  إذا . 19-كوفيد 
ج  ، معروفةأمراض  أعراض من  يعاب   فنر

 المدرسة تطلب  قد . للطالب   الصحية الرعاية مقدم نصيحة  اتباع

 إل  لإلشارة  الصحية الرعاية  مقدم  من مستندات

 .19-كوفيدبـ  تتعلق   ال  األعراض أن

 

 عليه  والسيطرة 19-كوفيد   من الوقاية 
 

ا  دوًرا  تلعب أن للعائالت يمكن
ً
ي  نشط

 
 ف

 : يىلي  بما ، عليه والسيطرة  19-دكوفي  انتشار  منع

   الوقاية تدابنر  اتباع ♦ 
طات  حددتها  الت 

 
 العامة  الصحةُسل

لك  مراقبة ♦  ا   جاد شكل  ب من  
ً
 األعراض عن بحث

 الطالب  مدرسةإدارة  مع  تحبشكل منف التواصل ♦ 

   األشخاصاالتصال ب  التعرضتفادي لجنب التنقل  ت  ♦ 
 المناطق  ف 

  
 و ، 19-كوفيدبـ  اإلصابة حاالت  فيها  ترتفع الت 

  إرشادات اتباع ♦ 
 
 تغنر ت  قد  رشاداتتلك اإل علما أن، العامة الصحة طات ُسل

وس  درجة ا  حسب   نتقال الفنر
 . أخرى عواملحسب   أو  مجتمعنا  ف 


