
 

 2021/  2020خطة إعادة فتح المدرسة للعام الدراسي 

 

ين لجميع الطلبة والعامل ومحفزة تعتمد هذه الخطة على توفير بيئة تعليمية آمنة

  . بالمدرسة وأولياء األمور

 

 م بالمدرسة يالتعل نموذج

ك (  وذل التناوب باألسابيع  –نموذج نظام الدوام الجزئي لقد اختارت المدرسة ) 

ن من ناحية تقليل االحتكاك بيبالنسبة للمدرسة ألنه يعتبر النموذج األكثر أمانًا 

ل مما يوفر وسائبقدر اإلمكان  الطلبة وتقليل عدد الطلبة داخل المبنى المدرسي

هل النموذج األسويعتبر ماية أفضل لجميع الموظفين والطلبة بالمدرسةوقاية وح

 .   وقوعها. لتعقب وعزل الحاالت في حال

 تفاصيل النموذج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنظام التناوب األسبوعي، فتحضر المجموعة عودة جزئية بحيث يتم تقسيم الطلبة للحضور

                  الثانية في األسبوع األول بينما تحضر المجموعة من الطلبة ( % 50)  األولى

بالكامل وجهاً لوجه،  حضور أسبوع دراسي)   في األسبوع الثاني  من الطلبة ( % 50) 

بعد بالنسبة للمجموعة  . ومواصلة التعلم عن( دراسي كامل وهكذا أسبوع راحة، وأسبوع

 التعلم وجهاً لوجه. المستثناة من حصص



 سوف يتم توفير التعلم عن بعد للحاالت التالية :

 الطلبة الذين تم إعفاؤهم من العودة للمدرسة.• 

 الذين هم بحاجة إلى البقاء في المنزل ألسباب صحية بدءاً منالطلبة والموظفين •

 الشعور باإلعياء إلى العزل حتى يتم السماح لهم بالعودة.

 الطلبة من أصحاب الهمم الذين ال يمكن تلبية احتياجاتهم بشكل يضمن سالمتهم•

 وفقًا لتقييم المخاطر الذي تم إجراؤه وبعد المناقشة مع أولياء األمور.

سوف يكون التعلم عن بعد عن طريق الحصص المباشرة والحصص المسجلة  -

 وأوراق العمل وموقع المدرسة االلكتروني .

 

 ناف الدراسة :استئ

 .للطلبة  30/08/2020تستعد المدرسة الستئناف الدراسة بداية من تاريخ 

يوًما على  14لقد تم التأكيد على جميع الموظفين بضرورة الرجوع إلى الدولة قبل  -

، وذلك  08/2020/ 23حيث أن دوام الموظفين يبدأ بتاريخ   األقل من يوم عملهم األول

صحية أو المتعلقة بالسفر والمحددة من قبل الجهات الحكومية لالمتثال ألي متطلبات 

 المختصة.
 

كما تم إبالغ أولياء األمور الذين سيسافرون بصحبة أطفالهم بضرورة العودة قبل   -

يوًما من تاريخ إعادة فتح المدرسة لالمتثال ألي متطلبات صحية أو المتعلقة بالسفر   14

 المختصة. والمحددة من قبل الجهات الحكومية

  19تم تشكيل فريق بقيادة مسؤول األمن والسالمة بالمدرسة لمتابعة تطورات كوفيد  -

والتأكد من اإلجراءات الوقائية واالحترازية بالمدرسة . والتأكد من تنظيف وتعقيم المبنى 

 .وتجهيز الصفوف وجميع مرافق المدرسة الستقبال الطلبة والموظفين بصفة دورية 

 وقائية :التدابير ال

 التباعد االجتماعي : – 1



تحث جميع األفراد داخل  والجدرانعالمات ارشادية على األرضيات  يوجد -

بينهم وبين اآلخرين  ) متر ونصف (  المدرسة بضرورة ترك مسافة كافية

 وذلك في جميع األوقات  . 

سوف يتم توفير جهاز فحص لدرجة الحرارة في جميع األقسام وذلك لفحص  -

الحرارة للطلبة والموظفين باستمرار أثناء اليوم الدراسي واثناء دخولهم درجة 

 لألقسام وخروجهم منها  .

بالنسبة للطلبة داخل الصفوف سوف تكون المسافة بين الطالب والطالب  -

 اآلخر هي متر ونصف المتر 

عند الدخول لدورات المياه سيكون هناك متابعة من قبل مشرفي األقسام  -

 لتباعد داخل دورات المياه ومتابعة االلتزام بمعايير الوقاية .للحفاظ على ا

 توفير المعقمات باستمرار داخل الفصول ودورات المياه  -

 التنبيه على الطلبة بضرورة غسل أيديهم بصفة مستمرة . -

 

 النظافة

 تشير النظافة إلى الممارسات التي تحافظ على الصحة وتمنع العدوى.

البقاء في المنزل عند المرض، وغسل اليدين بشكل متكرر،  :دور الفرد

  ساعدين أوالظهر إذا كانوالعطس باستخدام المنديل أوالكوع، وفتح األبواب بال

 ً  .ممكنا

 تطهير وتنظيف جميع المناطق المستخدمة بشكل متكرر. دور المدرسة:

 

 المتطلبات والشروط الصحية لدخول مبنى المدرسة

 
خاص المرخص لهم الدخول إلى مبنى المدرسة إذا لم يجوز لجميع األش

 : 19 -يكونوا يعانون من األعراض التالية والمتعلقة بفيروس كوفيد



 

  درجة مئوية أو أكثر 37.5 ارتفاع درجة الحرارة/ الحمى  -

 السعال -

 الشعور باإلعياء أو ألم في الجسم -

 ضيق التنفس -

 التهاب الحلق -

 سيالن األنف -

 اإلسهال أو الغثيان -

 الصداع -

 فقدان حاسة الشم أو التذوق -
 

قد تتغير المتطلبات الصحية تماشياً مع آخر القرارات المستجدة الصادرة عن 

 السلطات الصحية.

 

 إرشادات الفحص الصحي اليومي قبل المغادرة من المنزل

 

رورة فحص درجة حرارة أطفالهم والتحقق من ضأولياء األمور  يجب على -

لمنزل. وكما يجب على األطفال الذين تظهر عليهم قبل مغادرتهم ا األعراض

 بشكل عام على البقاء في المنزل. األعراض أو يشعرون بتوعك

 

يجب على الموظفين التحقق من درجة حرارتهم واألعراض قبل مغادرتهم  -

زلهم عند شعورهم بالتوعك أو أي أعراض االبقاء في منوضرورة المنزل، 

 أخرى.

 

 من وإلى المدرسة  الخروج والدخول 

 

 مخارج المدرسة إرشادات حول مداخل/ - 1

 

 وهينقطة الوصول هي بوابة الدخول إلى مبنى المدرسة أو الخروج منه، 

 ت .الحافالومواقف رياض األطفال وقسم الطالبات   البوابة الرئيسية، ومدخل



 . لتسهيل الحركة مة سهم تشير إلى اتجاه األولويةمع عال

 

تكون المداخل تحت إشراف أشخاص مدربين على اشتراطات  سوف

 عملية دخول وخروج الطلبة والموظفين لمتابعة  وإجراءات األمن والسالمة

إجراء فحص درجات والتباعد االجتماعي، ومعدات الوقاية و التأكد من توافر 

 ال تتطلب مالمسة التي الضوئية الحرارية الماسحات الحرارة باستخدام أجهزة

وب الحافلة لتسهيل حركة دخول المدرسة أو رك الجسم لكل شخص قبل

 . الدخول

 

مناطق االنتظار عند جميع البوابات مع وضع فواصل بين كل  تم تحديد

 وعالمات تشير لمسافة التباعد على الجدران واألرضيات شخص وآخر 

 متر. 1.5بمسافة 

 

، وعلى جميع وضع معقمات اليد التي تعمل دون لمس عند كل بوابة -

 استخدامها قبل الدخول إلى المبنى. األشخاص

 

تخصيص منطقة عزل قريبة من البوابات الرئيسية للطلبة الذين يعانون من  -

عند إجراء الفحص النتظار ولي األمر أو الوصي  بعض األعراض

 ستالمهم.ال

 

سنوات وأولياء األمور  6التنبيه على جميع الطلبة بداية من عمر  -

 والموظفين بالمدرسة ضرورة ارتداء الكمامة . 

 

 

 

 


