
 

 

 نقاط للحوار

 (19 –فيروس كورونا )كوفيد 
 ما الذي نفعله لوقف انتشار فيروس كورونا

 لة القراءة  هنسخة س
 

 

 تمت كتابة هذه النشرة اإلرشادية بطريقة سهلة القراءة. •

 استخدمنا الصور لشرح بعض األفكار.  •

 وستجد قائمة بها في صفحة الحقة. كتبنا بعض الكلمات بخط بارز، وسوف نشرح هذه الكلمات فيما بعد،  •

 يمكنك طلب املساعدة في قراءة هذه النشرة اإلرشادية.  •

 . يمكن ألحد األصدقاء، أو أفراد األسرة، أو مقدمي الدعم أن يساعدك •
 

 (19 –معلومات حول فيروس كورونا )كوفيد 

 

( هو فيروس أصاب عدد كبير 19 –فيروس كورونا )كوفيد  •

 من الناس في العالم كله.

 

الفيروس هو مرض يمكنه اإلنتشار بسهولة من شخص إلى  •

 شخص آخر.

 

 فيروس كورونا ينتشر بسرعة. •



 

 .يرونا هو وباء عاملتم اإلعالن أن فيروس كو  •

 عندما ينتشر بسرعة إلى دول  •
ً
يسمى الفيروس وباء عامليا

 العالم.كثيرة في كل 

 

بدأت حكومة اإلمارات، ومدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  •

 خطة طوارئ ملواجهة فيروس كورونا.

 

الخطة هي وثيقة تشرح ما يجب أن نفعله إذا بدأ فيروس  •

 كورونا في االنتشار من شخص إلى شخص آخر.

 

 نحن نسير اآلن حسب الخطة. •

 

الدولة )وزارة التعليم، نحن نعمل وننسق مع كل الجهات في  •

 والصحة، وأولياء األمور، وجهات أخرى عديدة.

 

ألن فيروس كورونا ينتشر من شخص إلى آخر، فنحن نحتاج  •

 لوجه.
ً
 إلى تقليل املقابالت واإلجتماعات وجها

 

 لكل الطالب. •
ً
 قمنا بتنفيذ قرار الدولة بوقف الدراسة مؤقتا



 

املراجعين، ولكن يمكن لهم ولكل خفضنا من حضور  •

 )عبر 
ً
 أو إلكترونيا

ً
الطالب وأولياء األمور التواصل معنا هاتفيا

وسائل التواصل االجتماعي(، نحن نعتقد أن ذلك آمن 

 بدرجة أكبر.

 

إذا كنت تشعر بالقلق من اإلصابة بفيروس كورونا، يمكنك  •

الوسائل املتاحة إجراء إجتماعات معنا على الهاتف أو على 

 على اإلنترنت، ألي غرض تحتاجه.

 

جتماع على الهاتف إذا كنت سوف نطلب منك عقد اإل  •

 
ً
 -:أيضا

 من خارج الدولة -
ً
 عائدا

 على اتصال بشخص أصيب بفيروس كورونا -

 

خارج لقد قمنا بتأجيل أي زيارات نقوم بها إلى أماكن  •

 الجميع.املدينة، وذلك للحفاظ على صحة وسالمة 

 

 إن البرنامج التعليمي الخاص بك لن يتوقف. •

 

املدينة أعدت منصة للتعليم عن بعد، ويمكنك أن  •

 تستكمل عليها تعليمك وخطتك التربوية.

ستجد أجزاء عديدة من خطتك في شكل مقاطع فيديو، أو  •

 شرح مكتوب.

 

يمكن ألفراد أسرتك وألصدقائك مساعدتك في اإلستفادة  •

املواد املوجودة على منصة التعليم عن بد التي أعدتها من 

 املدينة لكل الطالب واألسر.



 

سنوفر لك معلومات عن الجديد حول فيروس كورونا على  •

 املنصة، وعلى وسائل التواصل االجتماعي.

 

ال تترد في اإلتصال بنا، أو الكتابة إلينا، أو التواصل معنا  •

 -عن بعد عن طريق :

 /https://student.schs.sharjah.ae/portalمنصة التعلم عن بعد   -

 مواقع التواصل اإلجتماعي  -

 
 

 شرح لبعض الكلمات

 

تشرح لنا ما الذي يجب أن نفعله ملواجهة خطر  هي وثيقة  -خطة طوارئ : 

 آثاره.فيروس كورونا، والحد من 

 

 

 عندما ينتشر بسرعة في دول كثيرة    -وباء عاملي :
ً
يصبح الفيروس وباء عامليا

 في كل أجزاء العالم.

 

 

 هو مرض يمكنه أن ينتشر بسهولة من شخص إلى شخص آخر.  - فيروس :

 

 

هي موقع إلكتروني على اإلنترنت يمكنك إستكمال    -منصة التعليم عن بعد :

املنزل، وتتوفر عليه أهداف خطة بصور مكتوبة أو في تعلمك بواسطته من 

 شكل مقاطع فيديو يعدها املعلمون واالختصاصيون في املدينة. 

 ndis.gov.auاملصدر 

https://student.schs.sharjah.ae/portal/

