Arabiska

إﻟﻰ أوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
ﺑﺳﺑب ﻣرض ﻛوﻓﯾد ) 19-اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﮫ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ( واﻟوﺿﻊ اﻟﺧﺎص اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ وﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻧرﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد.
اﻟطﺎﻟب اﻟذي ﯾدرس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ واﺟب اﻹﻟﺗزام أي ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن
ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة )ﻏﯾر ﻣرﯾض( .ﯾﺳري واﺟب اﻹﻟﺗزام ھذا ﺣﺗﻰ ﺗﻘرر اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻏﻼق اﻟﻣدارس .اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت ﻏﯾر
اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ھﻲ ﻏﯾﺎﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ اﻵن أﯾﺿًﺎ .ﻓﺄﻧﺗم ﺑﺻﻔﺗﻛم أوﻟﯾﺎء أﻣور ﻣن
ﺗﺗﺣﻣﻠون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺿور أطﻔﺎﻟﻛم إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ،ھذا وﺳوف ﺗﺣﻘﻖ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﯾﺎﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﻣﺷروﻋﺔ .إذا ﻛﻧﺗم ﺗرﯾدون
ً
ﻣﺟﺎزا ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن  10أﯾﺎم ،ﻓﯾﺟب ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺑذﻟك إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ وﯾﺟب أن ﺗﻛون ھﻧﺎك أﺳﺑﺎب
أن ﯾﻛون طﻔﻠﻛم
ﻣﺷروﻋﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻺﺟﺎزة .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرض اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻋن  14ﯾو ًﻣﺎ ﻓﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﺷﮭﺎدة طﺑﯾﺔ .وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﺻل ،7
اﻟﻘﺳم  23ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣدارس ،ﯾﺟوز ﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم أن ﺗﺄﻣرﻛم ﺑﺻﻔﺗﻛم أوﻟﯾﺎء أﻣور ﺑﺄن ﺗﻘوﻣوا ﺑﺈرﺳﺎل أطﻔﺎﻟﻛم إﻟﻰ
اﻟﻣدرﺳﺔ .وھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺑﺻﻔﺗﻛم أوﻟﯾﺎء أﻣور ،ﻗد ﺗﺻﺑﺣون ﻣﺟﺑرون ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻋن ﻛل ﯾوم ﺗُﺑﻘون ﻓﯾﮫ
أطﻔﺎﻟﻛم ﻟﺳﺑب ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.
ﺗﻘﯾّم ھﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳوﯾدﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ -ﻣن ﻣﻧطﻠﻖ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدوى -ﻻ ﯾوﺟد ﺳﺑب ﻟﺑﻘﺎء اﻟطﻼب اﻷﺻﺣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
وﻟﻐﯾﺎﺑﮭم ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ .ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﮭم أن ﯾﻛون ﻟﻸطﻔﺎل روﺗﯾن ﯾﺳﯾرون ﻋﻠﯾﮫ وأن ﯾﺷﻌروا ﺑﺎﻷﻣﺎن،
وﯾﻌﺗﺑر اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ذﻟك اﻟﺷﻲء.
إذا ﻛﺎن طﻔﻠك ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة )ﻏﯾر ﻣرﯾض(  ،ﻓﻌﻠﯾﮫ اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ
•
•
•
•

ﻻ ﺗﺑﻘﻲ طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺳﺑب اﻟﻘﻠﻖ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯾﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ،ﺳﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﺷﮭﺎدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾﺎب ﻷﻛﺛر ﻣن  10أﯾﺎم
اﺗﺻل ﺑﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ

ﻧرﯾد أن ﯾﺷﺎرك أطﻔﺎﻟﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟذي ھو ﺣﻖ ﻣن ﺣﻘوﻗﮭم وأن ﯾﺷﻌروا ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﮭﺗم ﺑﮭم وأﻧﮭم ﯾﺗﻠﻘون اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي
ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﻣدرﺳﺔ.
ھل طﻔﻠك ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة )ﻏﯾر ﻣرﯾض(؟ ﻗم ﺑﺈﺣﺿﺎره إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ!

