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دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  HDSBﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن داﻧش آﻣوزان دﺑﺳﺗﺎن
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑرای ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ:
 .۱ﺑرای داﺷﺗن ﻣﺟوز ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ:
اﻟف :ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﻧﻔﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ب :در طﯽ  ۱۴روز ﭘﯾش از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد
پ :از ﻓردی ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-او ﺗﺎﯾﯾد ﺷده اﺳت و ﯾﺎ ﻋﻼﺋم ﺷﺑﯾﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد) ۱۹-ﺷﺎﻣل ﺗب ،ﺳرﻓﮫ ای ﮐﮫ ﺗﺎزه
ﺷروع ﺷده ،ﻣﺷﮑل ﺗﻧﻔﺳﯽ( داﺷﺗﮫ اﺳت ﻣراﻗﺑت ﻧﮑرده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓردی ﺑﺎ اﯾن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑرﺧورد ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد

اﮔر ھر ﯾﮏ از ﺷراﯾط ﺑﺎﻻ وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد

ﻋﻣوﻣﯽ را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﺑﮭداﺷت

ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺧﺻﯽ را ﻣد ﻧظر ﻗرار دھﯾد:
اﻟف :آﯾﺎ ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی  ۷۰ﺳﺎل اﺳت؟
ب :آﯾﺎ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﻣﯾﻧﮫ ای دارﯾد؟
پ :آﯾﺎ ﻣﺳﺋول ﻣراﻗﺑت از اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻘص ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ھﺳﺗﯾد؟

ﻟطﻔﺎ اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑرای ﺗرﺗﯾب دادن روش ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
 .۲ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر از واﻟدﯾن /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن اﺟﺎزه دارد در زﻣﺎن ھﻣﺎھﻧﮓ ﺷده و در طﯽ ﻣدت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷود .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر داﻧش آﻣوزان اﺟﺎزه ﻧدارﻧد وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷوﻧد.

 .۳زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺳﺎﺋل ﻣدرﺳﮫ را ﺑر ﻣﯽ ﮔرداﻧﯾد آﻧﮭﺎ را روی ﻣﯾز ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﭘذﯾرش ﻗرار داده و ﺑﮫ ﺳﺎﯾر وﺳﺎﺋل دﺳت ﻧزﻧﯾد .اﮔر ﺳﺎل
آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﻟﺗون ﺑر ﻧﻣﯽ ﮔردﯾد ﺣﺗﻣﺎ اﺑزار و وﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐﮫ از ﻣدرﺳﮫ اﻣﺎﻧت ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،ﺑرﮔرداﻧﯾد.

 .۴داﻧش آﻣوزان آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎ ﮐﻼس ﺷﺷم :وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھر داﻧش آﻣوز درون ﮐﯾﺳﮫ ای ﺑﺎ ﺑرﭼﺳب ﻧﺎم داﻧش آﻣوزان روی ﯾﮏ ﻣﯾز
در ﮐﻼس ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود**.ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﺷﻣﺎره ﮐﻼس اﺻﻠﯽ داﻧش آﻣوز ﯾﺎ داﻧش آﻣوزان ﺧود و ﻧﺎم آﻣوزﮔﺎران را ﺑﮫ ھﻣراه
ﺑﯾﺎورﯾد**

 .۵ﺑرای داﻧش آﻣوزان ﮐﻼس  ۷و :۸
 oﻟطﻔﺎ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧود ﯾﮏ ﺳﺎک ﺑرای ﮔذاﺷﺗن ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل داﺧل ﮐﻣد ،ﺑﺟز وﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد.
 oوﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ را در ﮐﻣد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕذارﯾد .در ﻣدرﺳﮫ ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ وﺟود ﻧدارد .ﻟطﻔﺎ ﻣﺣﺗوای ﮐﻣدﺗﺎن را ﺑرداﺷﺗﮫ و
در ﺧﺎﻧﮫ ﻣرﺗب ﮐرده ﯾﺎ دور ﺑرﯾزﯾد.

 oﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﺷﻣﺎره ﮐﻣد و ﮐد ﻗﻔل ﮐﻣد داﻧش آﻣوز را ھﻣراه ﺧود ﺑﯾﺎورﯾد .در روزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺎﯾﯾد ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﻧدارﻧد ﺗﺎ ﻗﻔل ﮐﻣد را ﺑﺷﮑﻧﻧد.
 oﺑﮫ ﮐﻼس اﺻﻠﯽ داﻧش آﻣوز ﺧود رﻓﺗﮫ و ﮐﯾﺳﮫ ای را ﮐﮫ اﺳم داﻧش آﻣوزﺗﺎن روی آن اﺳت و ﺣﺎوی ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت داﻧش
آﻣوز ﺷﻣﺎ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘوﺷﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل او ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را ﺑردارﯾد.

 .۶ﻟطﻔﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن /ورود دﺳت ھﺎی ﺧود را ﺿدﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد.

 .۷در زﻣﺎن ورود ،ھﻧﮕﺎم ﭘﺎرک ﻣﺎﺷﯾن ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﺣداﻗل دو ﻣﺗر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎی دﯾﮕر ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﯾد.

 .۸ﻓﻘط از ﻣﺳﯾرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷده و اﻋﻼم ﺷده ﺑرای ورود و ﺧروج اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ  ۲ﻣﺗر از دﯾﮕران را
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺷﺧص ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺟﺎزه ورود و ﺧروج ﺷﻣﺎ را ﺧواھد ﮐرد.

 .۹در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ھﺳﺗﯾد:
o
o
o
o
o
o
o

ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن از دﺳت زدن ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻣدرﺳﮫ )ﻧظﯾر دﺳﺗﮫ در و ﻏﯾره( ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در آرﻧﺞ ﺧود ﻋطﺳﮫ و ﯾﺎ ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺻورت ﺧود دﺳت ﻧزﻧﯾد.
ﺑﺎ دﯾﮕران ﮔﻔﺗﮕو ﻧﮑﻧﯾد و در ھﯾﭻ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ زﻣﯾن ﻣدرﺳﮫ ﺗﺟﻣﻊ ﻧﮑﻧﯾد.
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد در ﺗﻣﺎم ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ھﺳﺗﯾد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ  ۲ﻣﺗر از دﯾﮕران را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
در ﺳرﯾﻌﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﮐﯾﺳﮫ ھﺎ/وﺳﺎﺋل داﻧش آﻣوز ﺧود را ﺑردارﯾد.
ﺑﮫ ﮐﯾﺳﮫ ھﺎ ﯾﺎ وﺳﺎﯾل داﻧش آﻣوزان دﯾﮕر دﺳت ﻧزﻧﯾد.
ﺑﯾﺷﺗر از وﻗت اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﺎﻧﯾد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﺗﺎﺧﯾر ورود واﻟد ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت داﻧش
آﻣوز ﺑﻌدی ﺧواھد ﺷد.

 .۱۰ازھﻣﺎن درب ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﺳﮫ وارد ﺷده اﯾد ،ﺧﺎرج ﺷوﯾد ﺗﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﻣدرﺳﮫ
ﺧﺎرج ﺷده اﯾد.

