


الخیارات التعلیمیة دائما مناسبة لألطفالالخیارات التعلیمیة دائما مناسبة لألطفال

منلدینا الكثیر 
الحماس
والتزام 

فيالرغبة 
العودة

!أمانفي 
ستكون بالتأكید مغامرة رائعة ونحن جمیعًا نرافق أطفالنا في 

مسار نموھم



متي ستنطلق ؟متي ستنطلق ؟

سیبدأ النشاط التعلیمي في
سبتمبر 22

سیبدأ النشاط في مقاعد المدارس فقط
سبتمبر 24

)ما لم تكن ھناك أحكام إقلیمیة مختلفة(



نبدأ؟ نبدأ؟ كیف كیف 

الجمیعالجمیعكل فرد یحمي كل فرد یحمي 
كتیب قواعد مكافحة مرض فیروس كورونا للعائالتكتیب قواعد مكافحة مرض فیروس كورونا للعائالت



كیف یتم االستقبالكیف یتم االستقبال
لكل مدرسة ساعات استقبال محددة لألسابیع القلیلة األولى ، نتیجة تحلیل األرقام 

.في األقسام الفردیة وأعمار األطفال

الذي یرتدي قناًعا بالدخول إلى ) مندوبھا/ أو مندوبھ (یُسمح فقط ألحد الوالدین 
سیتم وضع سترة . مباني المدرسة ، ویقتصر على الردھة ومنطقة التبادل

.الطفل في حقیبة مخصصة

.عند الدخول والخروج ، یجب الحفاظ على المسافة الشخصیة بین البالغین

.یُسمح بوقوف السیارات للوقت الضروري للغایة لمرافقة الطفل أو اصطحابھ



الدخول و الخروجالدخول و الخروج

سیكون ھناك مداخل ومخارج مختلفة بمسارات مختلفة 
.وعالمات مناسبة

یجب على الوالدین عدم البقاء في مناطق المدرسة إال 
للوقت الالزم وفي المناطق المخصصة



ساعات ومجموعاتساعات ومجموعات
الیوم األول والیوم الثاني

10.30إلى  9.30المجموعة األولى من األطفال الجدد من الساعة + سنوات  4األطفال بعمر . فوج أ 
10.45إلى  8.00سنوات من  4و  3األطفال من  فوج ب .

12.00إلى  11.00المجموعة األولى من األطفال الجدد من + سنوات  5األطفال بعمر . فوج أ 
13.00إلى  11.00من  12.00إلى  11.00األطفال االستباقیین من + سنوات  5األطفال من سن  فوج ب .

:بقیة األسبوع
13.00إلى  8.00سنوات من  4/5األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

سیستمرون بالجدول الزمني ألول یومین والجدد األطفال االستباقیین

ابتداء من األسبوع التالي حتى فتح أبواب المطعم المدرسي 
13.00إلى  8.00سنوات من كال القسمین من  4/5األطفال من 

مع تمدید تدریجي للوقت ووفقًا ألوقاتھم لیتم االتفاق علیھا مع المعلمین على  9.30سیتم الترحیب باألطفال االستباقیین والجدد من الساعة 
أساس كل حالة على حدة

ابتداء من  فتح أبواب المطعم المدرسي 
حتى یعتاد  14.00إلى  8.00سنوات بالجدول الزمني من الساعة  3/4/5في األسابیع القلیلة األولى ، سوف یلتزم جمیع األطفال بعمر 

.األطفال ، في نظام الوجود المشترك ، على إدارة الوجبة المدرسیة حتى االنتھاء التدریجي من وقت المدرسة
سنوات 3حتى سن  14.00إلى  8.00سیحضر األطفال االستباقیین ، على أي حال ، من الساعة 



أوقات الدخول والخروجأوقات الدخول والخروج
خالل الفترة األولى ، بسبب المداخل والمخارج المحدودة ولتجنب التجمعات ، قد 

تخضع الجداول الزمنیة لتغییرات یجب على اآلباء احترامھا 

:أوقات الدخول
لكل من اآلباء العاملین واألطفال الذین یأتون بالحافلة  8.30 8.00 - 8.00

المدرسیة
جمیع األطفال اآلخرین 15. 9 - 8.30

:أوقات الخروج
 13.00 12.30أول خروج بدون غداء 

13.45  13.30الخروج الثاني مع الغداء 
15.40  15.30سنوات  4و  3خروج 
15.45سنوات  5خروج 



الغیابالغیاب
بعد غیاب بسبب المرض ألكثر من ثالثة أیام ، لن یُسمح 

بإعادة القبول في ریاض األطفال إال بشھادة طبیب 
.األطفال المختار بحریة

سیقوم طبیب األطفال المختار بحریة بتقییم صحة الطفل 
للعودة إلى المدرسة في نھایة المطاف

6- 0إرشادات  -03/08/2020من الوثیقة اإلرشادیة لوزارة التربیة والتعلیم 



ألعابألعاب…  …  قواعدقواعد
سیكون القسم المرجع لمجموعة واحدة من األطفال الذین لن یتغیر النشاط التعلیمي 

.معھم تقریبًا

األقسامیمكن أن یكون ھناك تقاطعات وتبادالت بین ال 

أو سیتم تعقیمھا في / تخصیص المواد والمفروشات حصریًا لألقسام الفردیة و سیتم 
المرورحالة 

حتى غرفة األلعاب یمكن استخدامھا من قبل الجمیع ، وإذا أمكن سیتم تقسیم المساحة 
إلى مساحات ممیزة ومنفصلة الستیعاب مجموعات العالقات واأللعاب بشكل دائم ؛ 

استخداموإال فإنھ سوف یطھر بعد كل 

.سیتم تھویة جمیع الغرف بشكل مناسب
6-0المبادئ التوجیھیة  03/08/2020وثیقة عنوان وزارة التربیة والتعلیم من 



وماذا عن األلعاب؟وماذا عن األلعاب؟
سیتم تطھیر جمیع األلعاب كثیًرا ، ولكن سیكون ھناك 

!كما ھو الحال دائما! الكثیر منھا
.یتم استخدام المواد التي یمكن تعقیمھا بعد االستخدام فقط

ال یمكنك إحضار األلعاب أو األشیاء من المنزل



المساحات المفتوحةالمساحات المفتوحة



سیئةسیئةال یوجد طقس جید أو سيء ، فقط معدات جیدة أو ال یوجد طقس جید أو سيء ، فقط معدات جیدة أو 

المساحات حیثما یكون ذلك ممكنًا ، بالنسبة لألنشطة التعلیمیة ، ستكون 
.ممیزة ألن انتشار العدوى منخفض جًدا في الھواء الطلقالخارجیة 

.المعلمیناآلباء بتزوید األطفال بمعدات جیدة باتباع نصیحة سیھتم 

یمكن أیًضا تقسیم الحدائق وساحات الفناء المدرسیة إلى مساحات منفصلة 
ومنفصلة الستیعاب مجموعات العالقات واللعب بشكل دائم ، وإال فسیتعین 

.استخدامھا بدورھا



مشروباتمشروباتطعام و طعام و 

لتقلیل مخاطر التلوث واحترام البیئة ، یُطلب  توفیر 
زجاجات میاه مخصصة

سیتم تناول الوجبة في قسم ال توجد فیھ مساحة مخصصة



المسئولیة و الحذرالمسئولیة و الحذر

والمشتركةوالمشتركةمیثاق المسؤولیة التربویة میثاق المسؤولیة التربویة 

إنھا وثیقة تتعھد فیھا المدرسة واألسرة باحترام دورھم بشكل 
مسؤول ، وال سیما جمیع التدابیر المتعلقة باحتواء عدوى 

SARS-CoV2.



المسئولیة و الحذرالمسئولیة و الحذر
في اتفاقیة المسؤولیة المشتركة ، یتعھد اآلباء بقبول قواعد 

.السلوك الجدیدة والقواعد الجدیدة لتقدیم الخدمة

باإلضافة إلى ذلك ، تتم دعوة جمیع العائالت لتبني 
السلوكیات وأنماط الحیاة المناسبة لضمان سالمة المجتمع 

.المدرسي بأكملھ

توصي الوزارة باستخدام تطبیق 
IMMUNI.



المدرسة
إعالم وتدریب جمیع الجھات الفاعلة التي 

أعضاء ھیئة التدریس (تدور حول المدرسة 
)وأولیاء األمور والتالمیذ

یلجأ إلى إجراءات أو مؤسسات معینة 
الجداول الزمنیة ، األوقات ، التحوالت ، (

األنشطة في المساحات الخارجیة عندما 
تكون البیئة الخارجیة أكثر أمانًا من البیئة 

اعتماًدا على السیناریوھات ) إلخ. الداخلیة
المحتملة

یحدد مناوبات دخول وخروج األطفال 
لتجنب االزدحام

العائلة
تتعھد بأن تصبح على علم بالمعلومات 

منھاالواردة وأن تحترم القواعد المستمدة 

تتعھد باحترام تنظیم لوائح كل مدرسة

احترم دور الدخول والخروج الذي أشار 
ال یمكن للشخص المرافق . إلیھ المعلمون

الذي یرتدي قناعا الوصول إلى مباني 
المدرسة



المدرسة

بتحدید حلول تدریبیة للتالمیذ ملتزمة 
الضعفاء

بسجل یومي یوثق إدخاالت أي یحتفظ 
شخص یدخل إلى مباني المدرسة 

)خارجي ، موظفو الصیانة(

العائلة

ویتعھد باإلبالغ في الوقت المناسب عن 
الظروف الصحیة المحددة لألطفال في 

الضعفحاالت 

تتعھد بقیاس درجة الحرارة الیومیة للتالمیذ 
؛ یجب على اآلباء عدم إرسال أطفالھم إلى 
المدرسة الذین یعانون من الحمى أو السعال 
أو البرد أو الذین تعاملوا مع مرضى كوفید 
أو األشخاص المعزولین احتیاطیاً في آخر 

یوًما 14



المدرسة

إذا لزم األمر ، فإنھ ینص على استخدام 
الرقمیةطرق التدریس 

اعتماد أي إجراء أو دعم یھدف إلى 
الرقمیةاستخدام طرق التدریس 

الصحیة االلتزام بكافة أحكام الجھة 
بفیروسفي حالة اإلصابة المختصة 

- Sars –CoV-2  

العائلة

یدعم مشاركة الفتیان والفتیات في أنشطة 
الرقمیةالتدریس 

احترم قواعد الویب واألدوات الرقمیة 
المعتمدة

سیكون علیك االمتثال لھذه األحكام



األقساماألقسام
ستبقى األقسام مستقرة وغیر متغیرة ولكن لن تكون ھناك 

الفصول األخرى سواء عند / إمكانیة لاللتقاء باألقسام 
المدخل أو عند الخروج أو أثناء األنشطة التعلیمیة



األقنعةاألقنعة

یتم توفیر استخدام األقنعة لألطفال دون سن السادسةال  /
الوقایة الشخصیة للبالغین ، وإن معدات یُتوخى استخدام 

كان ذلك وفقًا لنوع المدرسة المطلوب لممارسة دور 
.الطمأنینة وبناء الثقة



التباعدالتباعد

الفاصل الزمني حتى ست سنوات عناصر حرجة أكثر وضوحا من یمثل 
األخرىمستویات المدرسة 

نظافة األماكن والنظافة (یتم تصور الترتیبات التنظیمیة وسلوك الموظفین 
العدوى، للحد من مخاطر ) الشخصیة لألطفال والكبار

البالغینالتباعد إلزامي بین 

التباعد بین األطفال والكبار أمر متوقع وضروري تماًما بین المعلمین 
مجموعة صفیة/ والمشغلین الذین لم یتم تخصیصھم لقسم واحد 



قواعد اللعبةقواعد اللعبة……
غرفة كوفید ھي مساحة محمیة تستضیف األطفال 

.والبالغین الذین یشتبھ في ظھور أعراض علیھم

یجب على . مع األطفال سیكون ھناك دائًما شخص بالغ
.اآلباء الوصول في أقرب وقت ممكن


