
دليل أولياء األمور إلعادة 
فتح المدارس



أولياء األمور األعزاء، 

بانتهاء العام الدرايس الحايل، نكون قد أكملنا معاً أحد أكرث األعوام الدراسية تحدياً، ولقد كان 

اللزتامكم وتعاونكم معنا أكرب األثر بتقديم مدارسنا لربامج تعليمية عالية الجودة ألطفالنا. 

طوال فصل الصيف، عملت دائرة التعليم والمعرفة بشـــــكل مكثف مع المدارس وأولياء 

ية  األمور والمعلمني والمعنيني يف الجهات االتحــــــــــــادية لوضع إرشـــــــــــادات وتدابري احرتاز

لضمان عودة األطفال إىل مدارســـــــــــهم بأمان. ولقد تم اعداد هذا الدليل بنــــــــاًء عىل دراسات 

علمية وردود أولياء األمور عىل االستبيانات اليت نرشتها الدائرة، وساعات مطولة من النقاشات 

مع القيادات المدرســــــــــــــية والمعلمني وذلك لضمان توافقه مع أفضل الممارســـــــــــات 

العالمية. وبفضل هذه اإلرشادات والتدابري، نثق يف قدرة مدارسنا عىل استقبال الطلبة يف 

العام الدرايس 2020/21   يف أغسطس / سبتمرب المقبل. 

ية إلعدادكم وأطفالكم للعودة إىل المدارس.  يهدف هذا الدليل لزتويدكم بالمعلومات الرضور

وإذا كانت لديكم أية أسئلة أو مالحظات، فريىج توجيهها إىل مدير المدرسة. 

مرحباً بك مرة أخرى  
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المدرسة تفتح أبوابها لكم 



تحدثوا معهم بشأن كوفيد-19 ودعوهم يعرفون أن الشعور بالقلق أو التوتر إزاء 
العودة إىل المدرسة خالل هذه الفرتة هو أمر طبييع. 

حاوروهم حيال مخاوفهم وما يثري قلقهم بشأن العودة إىل المدرســـــــــــــة، وارشحوا 
هلم تدابري السالمة واالحتياطات اليت ستتبعها المدارس للحفاظ عىل صحة وسالمة 

الجميع. 

ارشحوا هلم بوضوح عن التغريات اليت سيشهدونها يف المدرســـــــة، كالحاجة إىل ارتداء 
الكمامات وعدم التقارب مع أصدقائهم ومعلميهم. 

أوضحوا هلم أهمية الدور الذي ســـــيلعبونه من خالل الزتامهم باإلجراءات 
للمحــــــــــافظة عىل أنفسهم ومجتمعهم، وذلك عن طريق ارتداء الكمامة وااللزتام 

بمتطلبات التباعد االجتمايع وتعقيم اليدين. 

أظهروا هلم منافع عودتهم إىل المدرسة مثل مقابلة أصدقائهم وتعلم أشياء جديدة. 

تحدثوا معهم باستمرار لتقييم حالتهم ومعرفة متطلباتهم بعد عودتهم إىل المدرسة.

نحن نتفهم أن بدء العام الدرايس الجديد قد يجعل أطفـــــــــالكم يشـــــــــعرون بالتوتر أو الرتدد 
يف العودة إىل المدرسة.

إليكم بعض النصائح لتشجيع أطفالكم خالل هذه الفرتة:
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استعدادات العودة إىل المدرسة 
ما الذي يتوجب علينا معرفته؟ 



سيتم تطبيق أحد النماذج التعليمية التالية أو أكرث من نموذج عند فتح المدارس، وذلك بناًء عىل 
استبيان أولياء األمور والسعة االستيعابية لكل مدرسة:
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الحضور إىل المدرسة

الجدول الدرايس 

إذا كنتم خارج الدولة يف الوقت الحـــــــايل، فريىج التأكد من عودتكم قبل 14 
يوماً عىل األقل من تاريخ إعادة فتح مدرســـــــــــــــة أطفالكم، وذلك لالمتثال 

للمتطلبات الصحية وكذلك المتعلقة بالعودة إىل الدولة واليت حددتها الجهات 
الحكومية المختصة.. 

يجب تسجيل جميع األطفال ممن هم يف سن الدراسة يف العام الدرايس 
2020/21 لاللتحاق  يف المدارس.  

يمكن ألولياء األمور اختيار إبقاء أطفاهلم يف المنازل لمواصلة التعليم عن بعد 
للفصل الدرايس المقبل. 

يتعني عىل أولياء األمور االلزتام بجميع رشوط النموذج التعليمي الذي 
يختارونه، وسوف تظهر المدارس مرونة خالل األسبوعني األولني من الفصل 

الدرايس بهذا الشأن، بحيث تستوعب طلبات التغيري.

| 
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سيتم إعادة فتح المدارس مبدئياً لـ KG1/FS2 إىل الصف 5/ السنة 6، بينما يتلقى طالب 
بايق الصفوف التعليم عن بعد لمدة 4 أسابيع. وسيتم إجراء تقييم من قبل السلطات 

المختصة من أجل السماح بحضور طلبة بايق الصفوف إىل المدرسة لتلقي التعليم 
المبارش. 

من المفرتض أن تكون مدرستكم قد تواصلت معكم بشأن النماذج التعليمية اليت 
ستتبعها عند فتح المدارس، وسيتبع ذلك التواصل معكم بشأن تأكيد إعادة فتح 

المدارس وتلقي الطلبة التعليم المبارش فيها من قبل السلطات المختصة. 

 قد يختلف تطبيق النماذج التعليمية وفق الصف الدرايس

الدوام الكامل: سيتطلب حضور األطفال يومياً إىل المدرسة.  
الدوام الجزيئ: سيحرض األطفال يومياً إىل المدرســـــــة ولكن لنصف اليوم الدرايس. 

التناوب باأليام: سيتلقى األطفال التعليم مبارشة وجهاً لوجه يف المدرسة يف أيام متناوبة. 
التناوب باألسابيع: سيتلقى األطفال التعليم مبارشة وجهاً لوجه لمدة أسبوعني والتعليم عن بعد 

لمدة أسبوعني يف كل شهر. 
التعليم اهلجني: يتضمن مزيجاً مما سبق



6

سيتم تطبيق الرسوم الدراسية كاملة عىل الطلبة، بغض النظر عن النموذج التعليمي 
الذي تتبعه المدرسة. 

لن تطبق المدارس تخفيضات عىل رسوم الحافالت، رغم التخفيض المحتمل لعدد 
األيام اليت يحرض فيها الطلبة يف المدرسة، وهذا مرتبط بتقليل السعة االستيعابية 

للحافالت (بنسبة 50%). 

إذا كنتم تواجهون أي صعوبات مالية، فريىج التواصل مع مدير المدرسة للحصول عىل 
الدعم الالزم، أو يمكنكم االنتقال إىل مدرسة أخرى أكرث مالئمة. 

إذا قررتم عدم تسجيل طفلكم يف المدرسة للعام األكاديمي القادم 2020/21، وبدًال 
من ذلك اخرتتم استكمال دراسته من المزنل، فإنه قد يتوجب عليه إعادة ذلك الصف 

عند عودته إىل النظام التعليمي. 

الرسوم الدراسية | 



السالمة أوًال 
ما الذي يتوجب علينا معرفته؟ 
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ستقوم المدارس بتنظيف وتطهري شامل لمرافقها ولمرة واحدة يومياً. 

ستوفر المدارس أماكن لغسل أو تعقيم اليدين يف مواقع مختلفة من المباين المدرسية وعىل 
منت الحافالت المدرسية. 

ستحتوي جميع الفصول الدراسية عىل مناديل للتعقيم ومعقم لليدين وسلة مهمالت مغلقة 
لضمان المحافظة عىل النظافة.  

سيتم تنظيف وتطهري األسطح كثرية االستخدام كمفاتيح اإلضاءة، ومقابض األبواب والساللم ، 
ومقاعد المرحاض كل ساعة. 

سيتم تنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعة. 

ستوفر المدارس ممرض أو أخصايئ طيب معتمد متواجد يف المدرسة، وغرفة حجر صيح للطلبة 
والموظفني الذين يعانون من ظهور مفائج ألعراض كوفيد-19. 

إجراءات الصحة والنظافة

الصحة والسالمة الشخصية 
يخضع الطلبة الذين هم فوق سن 12 عاماً إىل الفحص طريق المسحة (PCR) قبل العودة إىل 

المدرسة. ويتم إعفاء الطلبة أصحاب اهلمم. 

يجب أن يرتدي طفلكم الكمامة إذا كان عمره أكرب من 6 سنوات (ال يتعني عىل طلبة الروضة 
األوىل والثانية ارتداء الكمامات، ولكن يجب عىل الطلبة من الصف األول فما فوق ارتداء 

الكمامات حسب التعليمات): 

ال ُينصح باستخدام القفازات ألنها أقل فعالية من غسل اليدين يف الحد من انتشار فريوس 
كوفيد-19، ومع ذلك يمكن للطفل ارتدائها.

| 
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إذا كان طفلكم غري قادر عىل ارتداء الكمامة، فقد ُيسمح له بارتداء واٍق للوجه 
إذا كانت لديه شهادة طبية بذلك.

يمكن للطلبة من ذوي اإلعاقات السمعية استخدام كمامات شفافة.
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سيتعني عىل جميع الطلبة االلزتام بإجراءات التباعد بمسافة 1.5 
مرت يف جميع األوقات. 

من المحتمل توزيع األطفال يف رياض األطفال والصفوف الدنيا 
من الحلقة األوىل الذين يجدون صعوبة يف تطبيق إجراءات التباعد 

االجتمايع عىل مجموعات تتكون بحد أقىص من 10  طلبة لكل 
مجموعة.

1.5M

المجموعات: الطلبة والمعلمني والعاملني الذين يقضون 
اليوم الدرايس بأكمله معاً، وال يتفاعلون مع الطلبة والمعلمني 

والعاملني اآلخرين.

التباعد االجتمايع  | 
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ستعمل الحافالت بنســـــــــــــــــبة  50 ٪ من طاقتها، وسُيطلب من األطفال 
الحفاظ عىل المسافة المطلوبة يف الحافلة. 

سيتم تخصيص مقاعد للطلبة يف الحافلة طوال الفصل الدرايس  

سيتم قياس درجة حرارة األطفال قبل الصعود إىل الحافلة، ولن ُيسمح 
للذين درجة حرارتهم مرتفعة بالصعود عىل منت الحافلة. 

نحث أولياء األمور عىل نقل أطفاهلم من وإىل المدرســـــة، وذلك لتخفيف 
الضغط عىل نظام النقل المدريس. 

لن ُيسمح ألولياء األمور بدخول مبىن المدرسة، إال إذا كان طفلهم من أصحاب اهلمم. واستثناًء، 
يمكن السماح لمرافقة ويل أمر واحد لطلبة مرحلة الروضة KG أو المرحلة المبكرة من الحلقة 

األوىل، إذا دعت الحاجة إىل ذلك ويف كل تلك الحاالت يجب عىل ويل األمر إبراز نتيجة فحص 
سلبية صالحيتها 72 ساعة. يخضع ذلك إىل التغري مع تطور الوضع. يرىج البقاء عىل اتصال مع 

مدارسكم للتحديثات ومعرفة المستجدات. 

ُيسمح لويل أمر/ ويص واحد فقط بمرافقة األطفال خارج مدخل المدرسة. 

إذا كنتم ترافقون طفلكم أثناء وقوفه يف صف االنتظار، فربىج منكم االلزتام بارتداء الكمامة. 

سيتم فحص درجات الحرارة باستخدام أجهزة ال تتطلب مالمســـــــــة الجسـم عند دخول 
المدرسة.   

عند اصطفاف الطلبة خارج البوابة للدخول، سيتم المحافظة عىل مسافة  1.5 مرت من العائالت / 
الطلبة اآلخرين. 

قد تتفاوت أوقات الدخول والخروج بالنسبة للطلبة لتجنب الطوابري الطويلة واالزدحام. سيتم 
إبالغك بهذه األوقات من قبل مدرستك. 

يسمح لويل أمر واحد فقط بالحضور إىل منطقة االنتظار المخصصة الصطحاب أطفاهلم عند 
انتهاء الدوام. خالل هذه الفرتة ، سُيطلب منكم الحفاظ عىل مسافة 1.5 مرت عن األشخاص 

اآلخرين.

دخول ومغادرة المدرسة 

تدابري أمن وسالمة المواصالت 

| 

| 



اإلجراءات داخل المدرسة 
ما الذي يتوجب علينا معرفته؟ 
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مساحة الفصل وتوزيع الطلبة 
يف األغلب، سيتم تقسيم فصل طفلكم إىل مجموعتني أو أكرث لتطبيق إجراءات 

التباعد االجتمايع. 

عىل المدارس استيعاب 15 طالباً كحد أقىص يف كل صف. 

لتقليل االحتكاك واالختالط باآلخرين، سيبقى طفلكم يف هذه المجموعة حىت 
نهاية مرحلة كوفيد-19. 

  
إذا كان طفلكم يستخدم حافلة المدرسة، فسيكون أيضاً جزءاً من مجموعة ثابتة 

مخصصة للحافالت "مجموعة الحافلة" لتقليل اختالطه مع األطفال اآلخرين. 
 

| 
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سيتم نقله عىل الفور إىل غرفة الحجر الصيح، حيث ستتم متابعة 
حالته من قبل ممرضة المدرسة.  

سيتم االتصال بكم عىل الفور ألخذ طفلكم من المدرسة. 

ال يمكن للمدرسة إعطاء أي أدوية لطفلكم. 

ستبلغكم المدرسة بأقرب مستشفى أو مركز اختبار كوفيد-19. 

إذا كانت نتائج طفلكم إيجابية بالنسبة لـكوفيد-19، فيجب عليك إبالغ 
المدرســـــــــــة حىت يتمكنوا من اتخاذ التدابري الالزمة لضمـــــــان صحة 

الطلبة والموظفني اآلخرين الذين ربما تعرضوا للفريوس. 

لن تتم مشاركة المعلومات المتعلقة بطفلكم مع أي شخص 
بخالف السلطات الحكومية المعنية. 

قد تحول بعض المدارس المناطق غري المخصصة للتدريس مثل الصاالت الرياضية 
والمكتبات إىل فصول دراسية. وسيتم فصل هذه المناطق بحواجز ونقاط دخول/خروج 

منفصلة تسمح باستيعاب 15 طالباً يف كل منطقة كحد أقىص. 

سيتم توزيع وتقسم الفصول الدراسية بحسب إجراءات التباعد، وبالمحافظة عىل مسافة 
1.5 مرت بني األطفال، وكما سيتم تخصيص مقاعد ثابتة  طوال الفصل لكل طفل. 

سيتم إزالة األثاث غري الرضوري. 

ستقلل المدرسة من تبادل وتشارك المواد واألدوات مثل األلعاب والمعدات التعليمية. 

إذا مرض طفلكم يف المدرسة 

االستخدام األمثل للمرافق المدرسية والموارد

| 

| 
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سيحصل الطلبة عىل فرتات راحة منتظمة خالل اليوم، ولكن من المحتمل أن تكون 
فرتة االســــــــــــــــــــرتاحة هذه مختلفة تمــــــــاماً عما عهده األطفال يف الســـــــــــــابق - أي 
قبل كوفيد-19، حيث سيتعني عىل الطلبة المحافظة عىل مــســـــــــافة 1.5 مرت بينهم 

وبني زمالئهم. 

خالل الفرتة األوىل اليت تيل إعادة الفتح، ستبقى معدات اللعب كألعاب الزتحلق 
واألراجيح محظورة للحد من فرص انتقال األمراض.  

ال ُيسمح للمدارس بالطهي داخل المبىن، ولذا يرىج تزويد طفلكم بوجبة غداء يف  
علبة مغلقة. 

سُيسمح لألطفال بخلع كماماتهم لتناول الطعام بإرشاف المعلمني ومساعديهم.  

سيتم تعليق األنشطة الرياضية يف المدرسة حىت إشعار آخر، وقد يتم 
توفري األنشطة االفرتاضية عوضاً عنها. 

قد تقلل المدرسة عدد األنشطة الثقافية اليت تقدمها،  كدروس 
الموسيقى والفن وفنون األداء. 

األنشطة الرياضية والثقافية

أوقات الرتفيه والغداء واالسرتاحة | 

| 



المحافظة عىل جودة التعليم  
ما الذي يتوجب علينا معرفته؟ 
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إذا كان طفلكم طالباً من ذوي اهلمم، أو لديه أي احتياجات خاصة، فستضع المدرسة خطة 
تعليم فردية له، باإلضافة إىل إجراء تقييماً للمخاطر له وذلك بالتنسيق والتشاور معكم. 

يحتوي تقييم المخاطر المشار إليه أعاله عىل جميع الرتتيبات الخاصة اليت يحتاجها طفلكم 
من أجل عودته اآلمنة إىل المدرسة وأن يكون حالة معنوية جيدة.

ستظل المدارس عىل اتصال مستمر بكم بعد إعادة فتحها، وذلك 
من خالل النرشات األســـبوعية أو الرســـــــــــائل النصية أو رســـــــــــــــائل 

الربيد اإللكرتوين. 

ستكون جميع اجتماعاتكم ومناقشــــــاتكم مع الموظفني واإلدارة 
عن بعد.  

المدارس مكلفة بإبالغكم يف حالة اختالط طفلكم بأحد المصابني 
بفريوس كوفيد-19 أثناء تواجده يف المدرسة. 

ستقوم المدارس بإجراء تقييم للطلبة لمعرفة مدى استفادتهم من الربامج المقدمة وتحديد 
المجاالت اليت يحتاجون فيها إىل دعم إضايف لتعويض ما فقدوه من التحصيل العلمي بسبب 

إغالق المدرسة والتعليم عن بعد. 

سرتكز المدارس عىل المواد األساسية خالل المرحلة القادمة، وستدمج جميع المواد األخرى 
غري األساسية يف حصص الحساب والقراءة والكتابة قدر اإلمكان. 

ستقدم المدارس جلسات توعوية لألطفال حول مجموعة من الموضوعات كاألمن اإللكرتوين، 
والتعامل مع  خسارة أحد المقربني، والقلق وغريها، وذلك لدعمهم،  ومساعدتهم عىل تجاوز 

هذه األوقات الصعبة. 
 

دعم صحة الطلبة النفسية والذهنية والبدنية

سد الفجوات التعليمة 

االحتياجات الخاصة 

التواصل المستمر 

| 

| 

| 

| 
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إذا كنتم خارج الدولة يف الوقت الحـــــــايل، فريىج التأكد من عودتكم قبل 14 يوماً عىل األقل 
من تاريخ إعادة فتح مدرســـــــــــــــة أطفالكم، وذلك لالمتثال للمتطلبات الصحية وكذلك 

المتعلقة بالعودة إىل الدولة واليت حددتها الجهات الحكومية المختصة.. 

أعادة تسجيل طفلكم للعام الدرايس الجديد.  

مراجعة النموذج التعليمي الذي ستطبقه مدرسة طفلكم، إىل جانب أي إرشادات محددة 
تتعلق بما ييل:

قبل بدء الفصل الدرايس

أبالغ مدير المدرسة يف حال تعرض طفلكم لخسارة/ فقدان أحد المقربني بسبب كوفيد-19. 

ير  إجراء فحص PCR  كوفيد-19 لطفلك، قبل بداية العام الدرايس الجديد، وإرسال نتيجة التقر
إىل المدرسة. ينطبق هذا فقط عىل الطلبة الذين هم يف سن 12 عاماً وما فوق. 

نشجع عىل تحميل تطبيق "الحصن" واستخدامه، إال أن ذلك لم يعد إلزامياً. 

التوقيع عىل نموذج التعهد الذي توفره مدرستك والذي يضمن عدم إرسال الطفل إىل 
المدرسة إذا كان يظهر أي من أعراض كوفيد–19. 

األيام / األسابيع اليت يفرتض أن يحرض فيها طفلكم المدرسة (إن وجدت). 
متطلبات / طرق التعليم عن بعد. 

أوقات الوصول والمغادرة (المركبات الخاصة والحافالت المدرسية).  
أي إرشادات أخرى أرسلتها المدرسة لكم.

االستجابة لطلبات مدرستكم المتعلقة بالتايل:

تزويد المدرسة بمعلومات/ بيانات التواصل المحدثة.  
ير طبية حديثة.   تقديم تقار

ترتيبات أو احتياجات خاصة لطفلكم. 
السجالت الصحية / الطبية لطفلكم.

| 
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التأكد من أن طفلكم ال يعاين من الحمى أو أي أعراض أخرى مثل السعال أو صعوبة 
التنفس أو ألم يف الجسم. 

إذا كان الطالب يملك جهازاً إلكرتونياً شخصياً، فننصح بتحميل تطبيق ”الحصن". 

إذا كان طفلكم يبلغ من العمر 6 سنوات أو أكرب، تأكدوا من أن لديه ما ال يقل عن 
كمامتني (الكمامة اليت يمكن التخلص منها) الرتدائهما يف المدرسة خالل اليوم.  

ارتداء الكمامة عند توصيلكم لطفلكم إىل المدرسة. 

إبقاء مسافة 2 مرت من اآلخرين عند توصيلكم لطفلكم أو اصطحابه. 

إذا كان الطفل يعلم طريقة استخدام المعقم، يرىج تزويده بمعقم يحتوي عىل ٪80-70 
من الكحول ليحمله يف جيبه. 

اإلجراءات اليومية خالل الفصل الدرايس | 
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اإلجراءات المســــــتمرة للمحــــافظة عىل صحة  
وسالمة المجتمع 

نحرص بالتعاون مع المدارس يف جميع أنحاء أبوظيب عىل خلق بيئة آمنة لألطفال عند عودتهم إىل 
المدارس، ولكننا سنعتمد عليكم أيضاً خالل الفرتة القادمة لضمان تقليل خطر انتقال عدوى فريوس 

كوفيد-19 إىل خارج المدرسة. ولتحقيق ذلك، يجب عليكم مراعاة ما ييل:

ضمان عدم تعريض أنفسكم وطفلكم لخطر انتقال عدوى فريوس كوفيد-19، وذلك باالبتعاد  
عن المناطق المزدحمة وتجنب التجمعات الكبرية. 

ارتداءكم وجميع أفراد أرستكم للكمامات عند مغادرة المزنل، وااللزتام بإجراءات التباعد 
االجتمايع وفقاً لتعليمات الجهات الصحية يف الدولة. 

التأكد من اتباع طفلكم لمعايري النظافة، والزتامه بإجراءات التباعد االجتمايع إذا كان يشارك يف 
األنشطة الالصفية أو أنشطة اللعب الجماعية.  

عدم إرسال طفلكم إىل المدرسة إذا كان يعاين من أي من أعراض كوفيد-19، مثل السعال أو 
ية.  الحمى أو ضيق التنفس، والحصول عىل الرعاية الطبية الفور

توعية طفلكم باألساليب الوقائية الالزمة لحماية نفسه واآلخرين، مثل: 

الحفاظ عىل مسافة آمنة بمقدار 1.5 مرت بينه وبني اآلخرين. •
تغطية الفم واألنف بمنديل وريق عندما السعال أو العطس، ثم رمي المنديل فوراً •

بعد االستعمال يف سلة المهمالت، وإذا لم يكن لديه منديل، فيجب عليه السعال أو 
العطس يف باطن الكوع.  

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عدة مرات خالل اليوم. •
ارتداء الكمامة عند الخروج من المزنل. •

1

2

3

4

5
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إن اهلدف من المعلومات اليت قدمناها لكم هو اطالعكم عىل طبيعة 
ية اليت اتخذناها بالتعاون مع الجهات  اإلجراءات والتدابري االحرتاز

المعنية إلعادة فتح المدارس.

ولذا فإذا كانت لديكم أي مالحظات بشأن امتثال المدرسة لإلرشادات والتعليمات الواردة يف هذا 
الدليل، أو إذا كنتم غري راضني عن تطبيق المدرسة هلا، فرنجو منكم التواصل معنا عىل الخط الساخن 

  800-ADEK / 800-2335 :المخصص لفريق االمتثال يف الدائرة
يارة موقعنا اإللكرتوين:  ولمتابعة أي مستجدات تطرأ عىل هذا الدليل، نرجو منكم ز

https://www.adek.gov.ae/en/Education-System/Coronavirus-COVID19 

تحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحقها يف تحديث المعلومات الواردة يف هذا الدليل يف أي وقت بناًء عىل 
آخر المستجدات والمعلومات الصادرة عن الجهات االتحادية والمحلية يف الدولة.  

يارة  لالطالع عىل آخر المستجدات والتطورات حول فريوس كوفيد-19 من الجهات الرسمية يف الدولة، يرىج ز
المواقع اإللكرتونية التالية:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع:1
https://www.mohap.gov.ae/en/AwarenessCenter/Pages/COVID19-Information-

Center.aspx

2 https://doh.gov.ae/covid-19 :دائرة الصحة بأبوظيب

التعبري عما يثري قلقكم

المعلومات اإلضافية والمستجدات 

| 
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