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أهلنا الكرام،

طرابلس ،في 2022/1/26

تتطلب ،كما سبق وأعلمناكم ،مسؤولية مشتركة وتعاوناً حثيثاً في هذه األيام ،بما ي َّ
متابعة مسيرتنا التربويةَّ ،
تعلق

بصحة تالمذتنا.

رجاء إعالم الممرضة عن سبب غياب التلميذ قبل الساعة الثامنة صباحاً.
 -1الغياب:
ً
الرجاء عدم إرسال األوالد إلى المدرسة في حالة :رشح – ح اررة -وجع رأس – إسهال – تقيؤ ...كي ال
الرجاء ثم ّ
ّ -2
تُجبر اإلرادة على إعادتهم إلى المنزل.
أهلنا الكرام،

إن ما لحظناه من
علينا أال نعيش حالة رعب دائم ،وتبقى األولوية للوقاية ،كذلك التعاون المشترك ،ونؤكد لألهل ّ

عدوى في األيام األخيرة أتت من األهل ومن بعض التالميذ (بعد العطلة الطويلة وأيضاً بعد عطلة العاصفة وليس من
داخل المدرسة ،لذلك نكرر رجاءنا أن تسهروا على أوالدكم وخصوصاً في التجمعات أيام العطلةAnniversaires – :
.rassemblement dans les centres

هام :انطالقاً من تعاميم و ازرة الصحة ،علينا سوية السهر على ما ذكرنا سابقاً.

في حال التأكد من ثالث حاالت داخل الصف الواحد ،يقفل الصف المذكور لخمسة أيام ،على أن يعود التالميذ

الذين حجروا أنفسهم ولم يعانوا من أية عوارض .أما الباقون فيعودون بعد انتهاء الفترة المحددة للحجر مع نتيجة

 PCRسلبية إلزامية.
أهلنا،

صحتكم وصحة أساتذتنا وتالمذتنا لها األولوية وهي األهم .نعلم أن جائحة  Covid19لم تنته ،ومع ذلك تع ّذر

أن التعاون والشفافية والتروي وإعالم الممرضة عن كل حالة في الوقت
علينا إيقاف مسيرتنا التربوية .من هنا ّ
نشدد على ّ
كل ضرر.
وتجنبنا في هذه المرحلة المقلقة َّ
المناسب ،كلها تخدم الجميعّ ،
تغيب عن المدرسة ولو ليوم واحد إالّ وبيده تبرير عن غيابه:
مالحظة :ال يعود التلميذ الذي ّ
 Rapport medicalNegative PCR -

أو حضور ولي أمره معه إلعالم الممرضة بسبب الغياب.

التلقيح ضروري كما تعلمون.

نعتذر عن إزعاج األهل الملتزمين ونتمنى على اآلخرين اإللتزام.

تفهمكم
نشكر ّ

اإلدارة
األخت جورجيت أبو رجيلي

