
 الدخول والخروج

 

 مظاهر يجب أخذها بعين االعتبار: 
  

 14.55صباحاً ومن الساعة  8.35إلى الساعة  8.25تكون أبواب المدرسة مفتوحة خالل عشر دقائق من الساعة 

دقائق  5مرور  ازدحام ومع توفر الوقت الكافي. بعددون بمساء، لكي يستطيع التالميذ الدخول  15.05إلى الساعة 

 من الموعد، تغلق األبواب من جديد. 

ال يدخل التالميذ الذين يصلون عندما تكون األبواب مغلقة بالفعل المركز مباشرة، بل يجب عليهم االنتظار في 

بالغ إذا كانوا ينتمون إلى أي من المجموعات من يرافقهم شخص يجب أن  .الردهة حتى يتمكن البواب من رؤيتهم

دخول المتمثلة في غسل اليدين، ال، وبمجرد االنتهاء من إجراءات االبتدائي 2الصف إلى مرحلة الروضة ب 3الصف 

 .يتم اصطحابهم إلى فصلهم
 

 .بشكل مستقل لكل مجموعة من المجموعات منهوالخروج  المركز يتم دخول
 

 (االبتدائي والصف األول 5والروضة  4والروضة  3)الروضة  مجموعة الصغار
المسافة، أمام الباب محافظين على  يصطف التالميذ .Àngel Guimerà رعشافي وتخرج من الباب الواقع تدخل 

 .وصولهم بحسب ترتيبتدريجياً شيئاً فشيئاً يدخلون  .على شكل صف وندخلوعندما يفتح الباب، ي
 

 )الصف الثاني والثالث والرابع( المجموعة المتوسطة
يجب على التالميذ الدخول من خالل الجزء األقرب . Avenida 3 de abrilالواقع في  من باب الفناء يتم الدخول

 .للجدار، وقبل الدخول، يصطفون على الرصيف على يمين الباب، بجوار جدار المبنى
 

 )الصف الخامس والسادس واألول من المرحلة اإلعدادية( مجموعة الكبار
يجب على التالميذ الوصول إلى المنحدر ال  .Avenida 3 de abrilيتم الدخول والخروج من الباب الواقع في 

 .حتى يتم فتح باب المدرسة، وبهذه الطريقة يتم تجنب االزدحام
 

 )الصف الثاني والثالث والرابع من المرحلة اإلعدادية(  مجموعة الشباب
 موعةمثل مج ا  الطريقة تمامبنفس ،  Avenida 3 de Abrilفيالواقع ج من باب الفناء وخرلل واودخيتم ال

المدرسة  ةعتالميذ مجمو، حتى ال يختلطوا مع الفناء مسار يجب أن يدخلوا من خالل .المدرسة اإلعدادية
 .على الرصيف على يسار الباب عليهم أن يصطفوا يجب ،قبل الدخول .اإلعدادية

 

 .موعتهممن باب مج ويخرجون ا  دخل المعلمون أيضي
 

 .المدرسة بدون قناع دخول، وال يمكننا على مسافة آمنة في جميع األوقات نحافظ: يجب أن تذكروا
عند بوابات المدرسة خالل المدة الكافية  وايجب تجنب ازدحام األشخاص عند المداخل والمخارج، ويجب أن تكون

 .والضرورية لتوصيل األوالد والبنات أو اصطحابهم
 

عليك أن تتصرف لجعل  .مركز متطوع يضمن اتباع اإلجراءات األمنيةيوجد في كل باب من أبواب الدخول إلى ال

 .المهمة أسهل بالنسبة له
 

إما ) PCR اختبار فيروس كورونا أو ينتظرون نتائج في المنزل حتجزينم والدك/بناتكعندما يكون أ !مهم جدا  
يأتوا  وال أنالشارع  إلىيجب أال يخرجوا كأعضاء في مجموعة مستقرة أو بسبب مواقف شخصية أو عائلية(، 

بدون أن ساعة  72مرور و حجزحتى انتهاء فترة ال سبب آخرألي  والهم انالصطحاب إخو لمرافقةإلى المدرسة ل

 .تظهر عليهم األعراض
 

من الضروري أيضاً خالل وقت الحجز في المنزل، داخل المنزل، أن يتم الحفاظ على التدابير التي توصي بها 

 ... التنظيف المنفصل ألدوات المطبخب القيام البقاء في غرفة منعزلة،يتم الصحة: 

 

 

 ً  !هيا، تحمسوا، سنخرج جميعاً من هذا الوباء معا


