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 اآلباء واألمھات األعزاء: 
 

لوضع الحالي  ل ونظًرا، 2020مایو  11أو  2020مایو  4یوم  بدًءا من مجدًداسیبدأ طفلكم حضور الحصص الدراسیة في المدرسة 
  من العدوى والوقایة  الصحیة  نظافة لضمان ال استثنائیة تدابیر اتخاذ في ظل العودة إلى المدرسة تتم س جائحة فیروس كوروناجراء 

االلتزام بارتداء  و م 2 ال تقل عنبمسافة  بین األفراد لتباعدتطبیق شرط ا  مثل بالتنسیق مع القطاع الصحي ومدیریات الصحة، 
ارتداء  بالطبع  یمكنكما الحرم المدرسي بالكامل، القماش) خارج الفصول الدراسیة في  كمامات من  أيّ (كمامات لتغطیة األنف والفم 

 الفصل.  داخل أثناء حضور الحصص الدراسیة طوًعا   الكماماتھذه 
 

  ھمؤیمكن إعفابفیروس كورونا  لإلصابة مرضیة خطیرة حال تعرضھم یُخشى علیھم من تبعات الذین تلمیذاتالو تالمیذالفإن  مع ذلك
 . تثبت ذلك إبالغ المدرسة وتقدیم شھادة طبیة میجب علیكذلك في  ونترغب  مإذا كنت ف ؛ لمدرسةالحضور لمن 

 
 على وجھ الخصوص: نذكر منھا  ؛بالفیروستبعات جسیمة في حالة اإلصابة التعرض ل بخطورة أساسیة تُنبئ ھناك أمراض 

نوبة  ب  قبل ذلك التاجي أو في حالة اإلصابةداء شریان القلب أو رتفاع ضغط الدم مثل ا الدمویة  أمراض القلب واألوعیة -
 قلبیة

 ) المنضبط داء السكري (غیر  -
مرض االنسداد  أو التھاب مزمن في الشعب الھوائیة أو  ) المنضبطغیر ربو (ال أمراض الجھاز التنفسي المزمنة مثل  -

 الرئوي المزمن 
 أو تلیف الكبد الكبدي تھاب لمثل اال أمراض الكبد المزمنة  -
 أو تتطلب غسیل كلوي في وظائفھا   اختاللأمراض الكلى التي تؤدي إلى حدوث  -
 األمراض السرطانیة  -
 

 : على وجھ الخصوص ذلك  ونذكر من، المخاطر یمكن أن یزید من  طُمثبَّ وجود جھاز مناعي ضعیف أو كما أن 
 نقص المناعة األولي  -
 التصلب المتعدد أو األمراض الروماتیزمیةبسبب أمراض معینة مثل  -
 بسبب تناول العقاقیر مثل األدویة التي تؤدي إلى اضطراب وظیفة الجھاز المناعي مثل الكورتیزون -

 
في   جسیمة لتبعات معرًضا مأسرتك أفراد أحد  كان إذا في المدرسة الدراسیة  الحصص  حضور من مطفلك إعفاء یمكنفضًال عن ذلك 

 . طبیة  شھادة من خالل تقدیم  إثبات ضرورة عدم الحضور  یجب أیًضا الحالة  ھذه في و  ،كوروناإلصابة ب حالة ا


