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                                                 ٢٠٢٠/١٢/٢

 

اداره آموزش و پرورش

اطالعات در باره کووید-١٩ برای دبیرستان ھا

در صورت مبتال شدن خانواده به کووید-١٩ دانش آموزان باید در خانه بمانند.

اگر یکی از اعضای خانواده مبتال بھ کووید-١٩ است دانش آموزان دبیرستانی و ھم چنین دانش آموزان دبیرستان بچھ ھای استثنای باید 
در خانھ بمانند، حتی اگر خود شاگرد در سالمت کامل باشد باز ھم ماندن در خانھ الزامی است. این توصیھ از طرف اداره سالمت و 

تندرستی ابالغ شده است. پیش از این ، توصیھ باال فقط شامل دانش آموزان دبیرستانی بود. ولی اکنون شاگردن دبیرستان استثنایی  را 
ھم شامل میشود. پس تاکید میشود کھ جوانان نباید در چنین شرایطی بھ مدرسھ بیایند بلکھ باید در خانھ بمانند. 

 

غیبت دانش آموزان باید به روال ھمیشه اعالم شود.

غیبت دانش آموزان طبق معمول باید بھ مدرسھ اعالم شود. مدرسھ تا جایی کھ امکان داشتھ باشد کمک خواھد کرد تا تکالیف درسی را 
بھ دست دانش آموزان خود برساند تا آنھا از درس عقب نمانند. ما در این رابطھ بھ شما اطمینان میدھیم. 

 

توصیه ھا را دنبال کنید

 چنانچھ جواب تست کووید-١٩ شما مثبت باشد، شما و خانواده تان میبایست بھ توصیھ ادره بھداشت و تندرستی در این زمینھ عمل 
نماید. اگر پرسشی در مورد کووید-١٩ و قوانین قرنطینھ دارید میتوانید بھ آدرس اینترنیتی رجوع کنید: 

 

 

وضعیت بحرانی

دبیرستان ھای ما بھ دلیل وضعیت بحرانی دوران سختی را میگذراند. ھمھ کارکنان و ھمکاران بیشترین تالش خود را بھ کار میبرند تا 
دانش آموزان دوره آموزشی خوبی  داشتھ باشند. 

اطالعات ١١٧٧

در سایت              میتوانید اطالعات در مورد کووید-١٩ را بھ زبان ھای مختلف بخوانید. 

 

تماس تلفنی در مورد کووید-١٩ به زبان ھای مختلف
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برای کسب اطالعات کافی  در مورد کووید-١٩ با شماره تلفن ١٢٣۶٨٠٠٠-٠٨ تماس بگیرید. وقت تلفن روزھا ی کاری از ساعت 
١۵-٩ می باشد. افراد آگاه بھ امور تندرستی و کووید-١٩ پاسخگوی پرسش ھای شما خواھند بود. آنھا میتواند بھ زبان ھای گوناگون از 

جملھ: انگلیسی ، عربی ، سومالیای، فارسی، دری، تیگرینی، آمارینجا، روسی، بوسنی، کروسی، صربی و اسپانیولی بھ شما پاسخ 
بدھند. 

رد یابی  ویروس کووید-١٩

اگر کسی  در مدرسھ دچار کووید-١٩ شده باشد، باید برای پیشگیری از انتقال آن بھ دیگران ھر چھ سریعتر منشا شرایت ردیابی شود. 
ھدف از تسریع در ردیابی ویروس ، محدود ساختن دامنھ شیوع و شرایت آن است. 

شناسایی ویروس کووید-١٩ 

بھ این معنا است کھ: افرادی کھ با شخص مبتال شده در تماس بوده ا ند شناسائی و در جریان قرار گیرند. چون احتمال انتقال ویروس 
بھ آنھا وجود دارد. 

منشا شرایت- چھ کسی  یا کسانی ممکن است بھ این ویروس آلوده شده باشند. 

مسیر شرایت- چھ گونھ و در کجا شخص آلود شده است؟ اگر دانش آموزی بھ کووید-١٩ مبتال باشد باید سریعا با تلفن یا ایمیل بھ 
آموزگار و مدیر مدرسھ اطالع دھد تا آنھا بتوانند با ردیابی ، کسانی را کھ در ارتباط با این دانش آموز بوده پیدا و در جریان قرار 

دھند. 

به زودی تعطیالت کریسمس خواھد بود. یا از برنامه ات صرفنظر کن یا آن را تغییر بده.

با ھمھ اینکھ دانش آموزان در کالس و در سالن غذاخواری کنار ھم مینشینند ، باید در زمان فراغت از جمع شدن بھ صورت گروه ھای 
بزرگتر خوداری کنند. ھیچ گونھ جشن یا گردھمای نباید در کالس برگزار شود. زیرا این نوع جمع شدن ھا میتواند عامل سرایت و 

شیوع ویروس شوند. پس بھ خاطر کسانی کھ دوسشان داری و برای آنھای کھ احترام و اھمیت قائل ھستی  مثل آموزگاران ، کارکنان 
مدرسھ و بیمارستان ھا یا افرادی کھ آسیب پذیر ھستند این قوانین را رعا یت کن. ما میخواھیم کھ قادر بھ باز نگھ داشتن مدارس 

باشیم. 

دانش آموزان عزیز به خاطر داشته باشند که باید: 

١- در صورت بروز بیماری یا مشاھده نشانھ ھای آن در خانھ بمانی.

٢- برای تست کووید-١٩ وقت بگیری و چنان چھ جواب آزمایش مثبت باشد اولیا مدرسھ را در جریان قرار دھی .

٣- در خانھ بمانی حتی اگر امتحان داری.

۴- فاصلھ اجتماعی را رعا یت کن، از ارتباط نزدیک و بغل کردن دوستانت پرھیز کن.

۵- دست ھایت را با دقت و زمان طوالنی بشویی.

یادمان باشد کھ ما ھمگی باید با رعا یت دستورات داده شده بھ خود و دیگران کمک کنیم. حل این مشکل بھ عھده شخص توست نھ 
دیگری. انتخاب ھایی  کھ امروز میکنی  میتواند در آینده تو و دیگران تاثیر بگذارد. تصمیم ھایی  کھ امروز میگیری میتواند ھم جان 

انسان ھا را نجات دھد و ھم باعث شود کھ سریع بھ زندگی  عادی خود برگردی!

 

 

 


