
 

 

 

خطة االستعداد إلعادة 

 فتح المدرسة

 

  



 

 
 
 

  



 

 
 
 

 

على مدار الصيف، قام فريق العمل بمدرسة جيمس البرشاء الوطنية بالعمل بكل جد واجتهاد ألجل وضع اإلرشادات لضمان أن يعود 
لة إلعادة فتح المدرسة تضمن تأمين جميع طلبتنا إلى المدرسة مرة أخرى بشكل آمن. وقد عمل فريقنا بجهد على تطوير خطة شام

إجراءات الصحة والسالمة، بشكل يخدم احتياجات طالبنا وعائالتنا على أفضل وجه. ويسعدني إعالم أولياء األمور بموافقة واعتماد هيئة 
 المعرفة والتنمية البشرية لخططنا. 

 
 

مباشرة بالمدرسة ويتم تقديمها على مدار كامل ساعات اليوم الدراسي لتكون العملية التعليمية كما قمنا بوضع نموذج للتعليم المختلط 
وحتى طلبة الصف العاشر، إلى جانب برنامج التعلم عن بعد الذي سيتم  1االعتيادية من يوم األحد وحتى يوم األربعاء لكل طلبة الروضة 

 تطبيقه بيوم الخميس. 

 

بشكل مباشر بالمدرسة من يوم األحد حتى يوم الخميس. وفي حال تفضيل  الثاني عشر تعليمهم –وسيتلقى طلبة الصف الحادي عشر 

%، سيتسنى لهم اختيار هذا الخيار. وبالنسبة للطلبة الذين 100أولياء األمور لخيار تطبيق برنامج التعلم عن بعد بشكل كامل بنسبة 

يال التعلم بالمدرسة خالل الفصل الدراسي األول، يعانون من مشكالت صحية، أو من يتواجدون بالحجر الصحي، أو من لديهم مخاوف ح
سيتلقون تعليمهم عن طريق برنامج التعلم عن بعد الذي يستند إلى ما تم تقديمه خالل الفصل الدراسي الثالث بالعام الدراسي الماضي، 

 وسيشتمل على مزيج من الحصص المباشرة وأنشطة التعلم المستقل.

 

اإلرشادات، فنحن على ثقة بأن مدارسنا جاهزة ومستعدة للترحيب بعودة الطلبة مرة أخرى بالعام الدراسي المقبل ومع العمل بهذه 

 . وسيزودكم هذا الدليل بالمعلومات األساسية التي تساهم في إعدادكم وتجهيزكم وأطفالكم للعودة مرة أخرى إلى المدرسة. 2020/2021

 

المدرسية وفقًا للخطة المعتمدة والموافق عليها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبروتوكوالت وقد قدمنا ووضعنا خطة االستعداد 
إعادة فتح المدارس الخاصة بدبي المصدرة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. فقد تم تعيين وتخصيص هذه البروتوكوالت ألجل 

عام الدراسي، وذلك مع منح المدارس المرونة في تطبيق هذه البروتوكوالت. وتضمن ضمان صحة وسالمة كل فرد بالمدرسة عند بداية ال
 خطة االستعداد المدرسية تطبيق المدارس لإلجراءات والتدابير التي تحافظ على استمرار العمليات وعلى سالمة كل فرد متواجد بالمبنى. 

 
 

اصة بدبي أو أن يتم اإلضافة إليها في غضون األشهر القادمة. وعليه، ومن الممكن أن يتم تغيير بروتوكوالت إعادة فتح المدارس الخ
يرجى العلم بأن خطة االستعداد المدرسية ال تعد وثيقة ثابتة، وأنه يجوز أن تحتاج إلى تعديل مع الوقت، ألجل عكس وتوضيح أي تغيرات 

 تحدث بالوضع المدرسي أو تلقينا ألي توجيهات جديدة. 
 
 
 

خططنا، وسنُبقي أولياء األمور على علم بكل المستجدات عند عمل المزيد من الترتيبات. وفي حال كان لدى أولياء  كما سنواصل مراجعة
األمور أسئلة معينة أو تعليقات، يرجى منهم التكرم بالتواصل مع أعضاء فريق قادة مدرستنا ذوي الصلة ومع مسؤولي عالقات أولياء 

 األمور:
 

 

 . r.seada_nsb@gemsedu.comرشا سعدة  -

 . g.aly_nsg@gemsedu.comجيرمين علي  -

  



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

  

 

ن عند الدخول إىل مقر المدرسة أو عند ركوب الحافلة المدرسية؟ (أ  كيف ستقوم المدرسة بفحص درجة حرارة كل الطلبة والموظفي 

 

ل حال الشعور يجب عىل أولياء األمور قياس  ز ي المنز
ز
ل صباًحا، كما نحث عىل تطبيق سياسة "البقاء ف ز درجة حرارة أطفالهم قبل مغادرة المنز

ز الذين تظهر عليهم أي أعراض مرضية.   باإلعياء" لكل من الطلبة والموظفي 

 

مية محمولة باليد تعمل مسدسات رقكما سنقوم بفحص درجات حرارة كل مستخدمي الحافلة المدرسية قبل ركوب  هم لها، باستخدام   

درجة  37.5. وسنقوم بتسجيل درجات الحرارة بسجل الحافلة المدرسية، وحال وجود أي طالب تبلغ درجة حرارته باألشعة تحت الحمراء 

، لن ُيسمح له بركوب الحافلة المدرسية.   مئوية أو أكنر

 

اسحات الحرارية الخمسة المتواجدة بالمداخل المتعددة المتوفرة وسيتم مرور الطلبة الذين يتم توصيلهم إىل المدرسة عىل واحدة من الم

 بجميع أرجاء المدرسة وهم: 

.  – 1مدخل   مكتب االستقبال الرئيسي

 مكتب استقبال الروضة.  – 2مدخل 

ي عشر )بنات(.  –الصف األول  – 3مدخل 
 الثانز

(.  –الصف الرابع  – 4مدخل  ز ي عشر )بني 
 الثانز

(.  –الصف األول  – 5مدخل  ز  الثالث )بني 

ي الحافالت(.  – 6مدخل 
فز  الطلبة مستخدمو الحافالت المدرسية )عن طريق ماسحات حرارية محمولة باليد مستخدمة من قبل كل مشر

 

ي  
وس كورونا المستجد مثل: السعال، والشعور بآالم فز  عن إحالة الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض فن 

ا
وسيكون معلم الفصل مسؤوًل

الجسم، واإلعياء، وضيق النفس، والتهاب الحلق، ورشح األنف، واإلسهال، والغثيان، والصداع، إىل ممرضة المدرسة إلجراء المزيد من 

ا لإلر 
ً
 شادات. الفحوصات وفق

 

 إجراءات الدخول والخروج لتوصيل الطلبة واصطحابهم.  (ب

 

ز بالتواجد بموقع المدرسة، ويستثنز من ذلك أولياء أمور طلبة الروضة  وحنى الصف الثالث عنر المخارج  1سُيسمح فقد للطلبة والموظفي 

ي سيارا
ز االنتظار فز ي عىل أولياء األمور والسائقي 

فتح بوابات المدرسة بتمام الخارجية الخاصة بالفصول. وينبغز
ُ
تهم بموقف السيارات. وست

، سنقوم  7:00الساعة  . وببداية ونهاية اليوم الدراسي صباًحا للسماح بوجود المزيد من التباعد االجتماعي عند دخول كل الطلبة للمبنز

 . 16/08/2020بيوم األسبوع البادئ  لبتسين  عملية مغادرة المدرسة بشكل متعاقب، عىل أن يتم موافاتكم بالمزيد من التفاصيل خال

 
 



 

 
 
 

 كيف سيتمكن أولياء األمور من دخول موقع المدرسة؟ (ت  

 

ز الساعة  ، وذلك للسماح بوجود مسافة تباعد اجتماعي ولضمان 7:40وحنى الساعة  7:00ستكون عملية توصيل الطالب صباًحا بي 

. وستكون عملية توصيل الطلبة متاحة فقط ع ز والطلبة. الدخول اآلمن إىل المبنز  ند المدخل الرئيسي للمدرسة وذلك لكل الموظفي 

 

السادس إىل المدرسة عنر مدخل قسم استقبال الروضة ولن ُيسمح ألولياء األمور/ األوصياء بالدخول  –وسيدخل طلبة الصف الثالث 

 معهم. 

 

ي إىل المدرسة عنر مدخل مكتب استقبال الروضة،  – 1وسيدخل طلبة الروضة 
وسُيسمح فقط بدخول وىلي أمر واحد فقط الصف الثانز

دقائق. وستكون األماكن المخصصة لتوصيل الطلبة من خالل  10سنوات( ولمدة أقصاها  6برفقة الطالب/ الطالبة )تحت عمر 

 . ي  الملعب، وعنر باب الفصل الخارجر

 

 سمح بدخول أولياء األمور/ األوصياء. الثانوية، ولن يُ  مبنز المرحلةوسيدخل طلبة المرحلة الثانوية إىل المدرسة عنر مدخل 

 

ي كثافة الحركة 
كما يرجر التكرم بإتاحة وتخصيص المزيد من الوقت المعتاد لتوصيل واصطحاب الطلبة، حيث أنه سيكون هناك زيادة فز

ة عىل النحو التا ي أوقات بعد الظهن 
: المرورية مع وجود مدخل ومخرج واحد فقط. وستكون مواعيد اصطحاب الطلبة فز  ىلي

  12:00: 2والروضة  1الروضة  .  مساءا

  مساءا )بعد ساعة اإلثراء االختيارية(.  1:00: 2الروضة 

  ا لنافذة االصطحاب المتفق عليها.  3:40 – 2:40: 12 – 1الصف
ً
 مساءا وفق

 

طفلته. وال يجب ُيسمح فقط لفرد واحد من العائلة أو لوصي واحد بدخول موقف سيارات المدرسة ألجل توصيل/ اصطحاب طفله/ 

ي  ي ذلك كبار السن، المجر
 إىل المدرسة ألجل اصطحاب أو توصيل الطلبة.  ءعىل أصحاب الحاالت المرضية الحرجة، بما فز

ي حال وجود حاجة ملحة وماسة لزيارة أولياء األمور/ األوصياء للمدرسة، سيمكنهم فقط القيام بذلك عن طريق حجز موعد مسبق. 
 وفز

 عات أثناء أوقات الراحة، وأوقات اصطحاب الطلبة وتوصيلهم، وذلك تجنًبا لحدوث ازدحام. ولن يتم عقد االجتما

 ويجب أن يتم حجز مواعيد االجتماعات عن طريق قسم االستقبال الرئيسي بالمدرسة. 

 

ي سيتم عقدها خارج نطاق ساعات العمل المدرسية.  (ث
 إجراءات االجتماعات الت 

 

ة التعلم عن بعد، لدينا  سواء أثناء ساعات  Microsoft Teamsاآلن وسائل فعالة للغاية تمكننا من إجراء اجتماعات عنر برنامج بعد فنى

 . ي
ي الفصل الدراسي الثالث بالعام الدراسي الماصز

 اليوم الدراسي أو خارجها. وهذا األمر سيستمر العمل به عىل غرار ما تم فز

 

ز والطلبة ممن يزيد عمرهم عن  ز عىل المعلمي   أعوام ارتداء الكمامات بكل األوقات.  6ويتعي 

 



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
وس كورونا المستجد.  (أ ي سنقوم بها حال وجود حاالت مشتبه بها أو مؤكدة إلصابتها بفي 

 إجراءات الطوارئ الطبية الت 

 

ز الزوار أو  ي حال اكتشاف حالة مرضية مستقرة بي 
ز
لقد أنشأنا غرفة عزل بجوار عيادة المدرسة، وبعيدة عن مناطق التعلم الرئيسية. وف

وس كورونا المستجد مثل: الحمي ) (، أو السعال، أو الشعور بآالم  37.5فريق العمل تظهر عليها أعراض فن  درجة حرارة مئوية أو أكنر
ياء، أو ضيق النفس، أو التهاب الحلق، أو رشح األنف، أو اإلسهال، أو الغثيان، أو الصداع، أو فقدان حاسة الشم أو بالجسم، أو اإلع 

ي عىل  ز من قبل المدرسة بالتواصل مع الرقم الساخن لهيئة الصحة بدنر ي 800342التذوق، سيقوم مسؤول الصحة والسالمة المعي 
ز
. وف

ز فريق العمل أو الطلبة أو الزوار، سنقوم فوًرا باالتصال برقم  حالة الطوارئ، مثل وجود حاالت مرضية  . 997أو  999غن  مستقرة بي 
 

وس كورونا المستجد عىل أي طفل/ فرد من فريق العمل أثناء تواجدهم بالمدرسة، سيتم عزلهم فوًرا،  ي حال ظهرت أعراض فن 
ز
وف

نقل المريض إىل المستشفز التخاذ اإلجراءات الالزمة. ولن يعود وسيتم إعالن وىلي أمر/ وصي الطفل عىل الفور. وبعد ذلك سيتم 
ي حال كانت نتيجة االختبار سلبية، وإقرار PCR) تفاعل البوليمراز المتسلسلالمريض إىل المدرسة حنى الحصول عىل نتيجة اختبار 

ز
(. وف

وس كورونا المستجد، فيجب عىل ا ة حجر صجي ومدتها التقييم الشيري باحتمالية وجود حالة مصابة بفن   14لمريض أن يخضع لفنى
ي حال كانت نتيجة االختبار سلبية، يوًما. 

ز
وس كورونا المستجد، تقييم دم وجود وعوف يمكن رسيري باحتمالية وجود حالة مصابة بفن 

 المرضية.  ضللطفل العودة إىل الدراسة بمجرد تعافيه من األعرا
 

ز للمريض  ي حال كانت النتيجة إيجابية، سيتم اعتبار جميع المخالطي 
، أو زمالء الطفل بالفصل، أو أعضاء فريق  –وفز ز ي ذلك المعلمي 

بما فز
ين مع الحالة اإليجابية  –العمل المدرسي  : أي شخص كان عىل مسافة تصل إىل منى بمثابة أشخاص لديهم اتصال وثيق بالمريض )بمعنز
ز جميًعا أن  PCRدقيقة، من يوم بداية ظهور األعراض، أو اليوم الذي تم فيه إجراء اختبار  15لمدة تزيد عن  (. وعىل المخالطي  ي اإليجانر

، أو من يوم ظهور األعراض المرضية  PCRيوًما اعتباًرا من اليوم الذي تم فيه إجراء اختبار  14يخضعوا إىل الحجر الصجي ومدته  ي اإليجانر
 . PCRصابة بعد إجراء اختبار حال تأكد الطبيب من اإل 

 
وس كورونا المستجد، سنقوم بإتباع إرشاداتنا المعتمدة والخاصة بحاالت الطوارئ، وذلك  ي حال حدوث حاالت طوارئ لإلصابة بفن 

وفز
تدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة. كما سيضمن مسؤو  ي المؤهل، الذي سن  ل إىل جانب دعم أحد أعضاء فريق المدرسة الطنر

 حال عدم قدرة وىلي 
الصحة والسالمة اصطحاب الطفل من قبل شخص بالغ يرتدي معدات الوقاية الشخصية عند نقله إىل المستشفز

ي 
ا لإلرشادات، وذلك بالنسبة إىل الفصل ومبانز

ً
األمر أو الوصي عىل الحضور. كما سنقوم بتطبيق وتنفيذ تدابن  التعقيم والتطهن  وفق

ي شغلها ال
ي انتظار نقلهم. المدرسة النى

 طفل باعتبارها أماكن حدثت بها مخالطة، وغرفة العزل حيث تواجد فريق العمل والطلبة فز
 

وس كورونا المستجد منذ ظهور األعراض المرضية عليهم  (ب كيف سندعم رفاهية األفراد المشتبه بإصابتهم أو المؤكد إصابتهم بفي 

ة العزل وحت  نهاية المطاف ع  ند العودة إىل المدرسة مرة أخرى؟ومروًرا ببقائهم في 

 

، سنضمن بعدها بقاء مدير  وس كورونا المستجد، وتم نقله إىل المستشفز ي حال حصول أحد الطلبة عىل نتيجة إيجابية الختبار فن 
فز

ز   له. الصف وقادة المدرسة عىل اتصال بوىلي األمر لمتابعة تقدم حالة الطالب الصحية وتعافيه، وذلك حنى عودة الطالب إىل منز
 

له، ستقع عىل عاتق أولياء األمور مسؤولية التشاور مع طفلهم لمعرفة ما إذا كانوا يريدون الحصول عىل  ز وعند عودة الطالب إىل منز
ي حال شعور الطالب بأنه قد تعافز وبصحة جيدة كي يتمكن 

. وفز نت بشكل مبارسر العملية التعليمية واألعمال المدرسية عن طريق اإلننى
مال المدرسية، ستكون مسؤولية وىلي األمر أن يقوم بإبالغ مدير المدرسة عن األمر. وعليه، سيقوم مدير المدرسة من الحصول عىل األع

ي إعالم معلمي الطفل، حنى يتسنز لهم تفعيل التعلم عن بعد. 
 بدوره فز

 
نت خالل أوقات التعلم لضمان وسيتمكن الطالب من التحدث إىل معلمه/ معلم فصله وإىل مجموعته التعليمية بشكل مبارسر عىل اإلننى 

نت خالل تلقيهم للدروس.  ، وضمان قدرتهم عىل التعاون مع زمالئهم بشكل مبارسر عىل اإلننى  حصولهم عىل تواصل اجتماعي
 

وس كورونا المستجد، وتعافيه من األعراض المرضية، سيمكنه العودة مرة  وبمجرد استالم الطفل للنتيجة السلبية الخاصة باختبار فن 
ي العملية التعليمية بمقر المدرسة، سيتوجب عىل الطالب توقيع نموذج أ

خرى إىل المدرسة. وقبل العودة إىل المدرسة بشكل مبارسر لتلفى
ي تنص عىل أنهم قد 

ي والنى ونية من شهادة اإلبراء المصدرة من قبل هيئة الصحة بدنر (، وتقديم نسخة إلكنى إقرار صجي )بشكل رقمي
 .  غادروا الحجر الصجي

 



 

 
 
 

 

 
  



 

 
 
 

  
 

 ترتيباتنا ومسؤولياتنا عن حفظ السجالت.  (أ

 

بدء يوم من  14سُيسمح فقط ألعضاء فريق العمل والطلبة الذين ال تظهر عليهم أي أعراض مرضية ويتمتعون بصحة جيدة خالل 
ي موقع المدرسة. وسيتم إرسال أعضاء فريق العمل والطلبة الذين يشعرون باإلعياء إىل منازلهم، حنى 

ز
العام الدراسي الجديد بالتواجد ف

وس كورونا المستجد.  ز بفن   ولو كانوا غن  مصابي 
 

ز مقاعد للطلبة  بكل فصل، حنى يتسنز لنا معرفة وتقوم المدرسة بالفعل بتسجيل الحضور بكل حصة دراسية. وسيتم تخصيص وتعيي 
. ويعد أخذ السجالت مسؤولية فريق التدريس. وهذا األمر سيمكننا  هوية أي طفل جلس عىل أي مقعد بالمدرسة وذلك بشكل يومي

 من تعقب وتتبع الطلبة إذا لزم األمر. 
 

ات عدم اال  ، وخالل فنى تصال، سيتم تخصيص منطقة عمل ونحن عىل علم بمكان كل غرفة يدرس فيها أي معلم عىل أساس يومي
ات. ويتوقع من كل أعضاء فريق  ، والمكاتب، وغرف التحضن  ز معينة لفريق التدريس بجميع أنحاء المدرسة مثل: غرف العاملي 

ز إذا لزم األمر.   . فهذا األمر سيمكننا من تعقب وتتبع الموظفي   التسجيل العمل بالمكان المخصص لهم بشكل يومي
 

ف والزوار بسجل الزوار الموجود بالبوابة الرئيسية، وسيتم تسجيل أسماءهم، وتاري    خ الزيارة، ورقم الهاتف وسيوقع كل الضيو 
ي األمن، لذا لن يتم مشاركة األقالم أو تصاري    ح مرور وشارات الزوار. ولن يكون 

المتحرك. وسيتم اإلبقاء عىل سجل الزوار من قبل موظفز
رين، ولكن سيتم إعطائهم ملصق خاص بالزائرين كدليل عىل أن هذا الزائر قد تم تسجيل واعتماد مطلوًبا من الزوار ارتداء شارة الزائ

ز للزائرين عىل مسافة  منى بالمدرسة. وهذه العملية ستمكننا من تعقب وتتبع  1.5وجوده بالمدرسة. وسيتم مرافقة أحد العاملي 
 الزائرين إذا لزم األمر. 

 
 

ا إىل معرف (ب
ً
؟  حولته ما الذي تحتاجون أيض ن  اقتفاء أثر المخالطي 

 

ز بروس، كموظفة مسؤولة عن الصحة والسالمة بالمدرسة ألجل التعامل مع أي ظرف وحالة طارئة،  لقد عينت المدرسة السيدة/ بولي 
اف عىل تنفيذ إجراءات وتدابن  الصحة والسالمة، والقيام بتقديم كافة التدريبات الالزمة للطلبة وفريق العمل  ومتابعة واإلرسر

ي تنفيذها. كما 
ز موظف مسؤول عن والمساعدة فز ستكون مسؤولة عن الغرف المخصصة للعزل داخل مقر المدرسة. وعالوة عىل تعيي 

ا لالستجابة بحاالت الطوارئ ألجل اتخاذ اإلجراءات الشيعة عند اللزوم. 
ً
 الصحة والسالمة بالمدرسة، قد خصصت المدرسة فريق

 



 

 
 
 

  



 

 
 
 

 

  

 

ي سيتم إتباعها من قبلكم بهذه اآلونة.  (أ
 بروتوكوالت النظافة الصحية الت 

 

 

ي 
ز
وتوكوالت النظافة الصحية المنصوص عليها والمحددة ف اًما صارًما بنر ز م المدرسة النى ز فتح المدارس بروتوكوالت إعادة ستلنى

ي  ي هذا األمر بالنسبة لفريق العمل والطلبة أن يتبعوا  الخاصة بدنر
ية. ويعنز والمصدرة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر

 نظام غسيل األيدي الصارم، عالوة عىل استخدام معقم ومطهر األيدي الذي سيتم توزيعه ووضعه بجميع أنحاء المدرسة. 
 

ا.  20تمع أن يقوموا بغسل أيديهم بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة ويجب عىل جميع أفراد المج
ً
ثانية، ثم تجفيفها جيد

ا بعد العطس أو السعال. كما 
ً
كما يجب عىل الجميع غسل أيديهم عند الوصول إىل أي مكان، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيض

ي الدخول إىل نحث جميع أفراد المجتمع عىل عدم لمس أفواههم وأعينهم وأنوفهم. 
ز
ز عىل أي شخص يرغب ف ويتعي 

 المدرسة أن يرتدي الكمامة وأن يقوم بتعقيم وتطهن  يديه عند الدخول. 
 

ي استخدام المحارم 
ز
ز والطلبة عىل إحضار معقم األيدي الخاص بهم إىل المدرسة، كما أن لهم الحرية ف ونحث الموظفي 

يا ألجل تعقيم مكاتبهم عند  ي المبللة المضادة للبكنى
ونية النى بداية ونهاية الحصص الدراسية. كما يجب تطهن  األجهزة اإللكنى

يتم استخدامها بصفة دائمة مثل: أجهزة الحاسوب اللوحية، ولوحات المفاتيح، وفأرات الحاسوب من قبل المستخدم بعد 
 كل استخدام. 

 
اتيجية الالورقية بقدر  ز والطلبة عىل إتباع االسنى ا الموظفي 

ً
ي االعتماد بشكل كبن  عىل كما نحث أيض

ز
اإلمكان، وسنستمر ف

ز عىل الطلبة وأولياء أمورهم التأكد من أن  ، سيتعي  استخدام التكنولوجيا، وذلك للحد من تبادل المواد واألدوات. وبالتاىلي
ونية مشحونة بالكامل، وأن شواحن األجهزة متواجدة معهم بالحقائب.   أجهزة الطلبة اإللكنى

 



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وتناول الغداء؟ تكيف سيمكننا المحافظة عىل مسافة التباعد الجسدي أثناء أوقات الراحا (أ

كة والفصول خالل أوقات الراحات وتناول الغداء.  1.5يتم اإلبقاء عىل مسافة تباعد وقدرها س  منى بكل المناطق المشنى
ن ساحات التدريس كل األفراد من اإلبقاء عىل مسافة التباعد الجسدي عىل مسافة قدرها 

ّ
مك

ُ
منى عىل األقل بكل  1.5وست

 فصل. 
 

وج من دورات المياه أثناء أوقات الراحات وتناول الغداء، كي نضمن عدم حدوث أي وسيتم مراقبة ومتابعة الدخول والخر 
ز لمرافق دورات المياه بنفس الوقت. كما سيتم تنظيف دورات  ازدحام بهم. وسنقلل ونحد من عدد الطلبة المستخدمي 

 المياه بشكل متكرر ودائم طوال اليوم. 
 

ي الهواء كما سنحث ونشجع عىل استخدام األماكن الخارجي
ز
ي التعليم ف

ة ألداء التمارين، وقضاء أوقات الراحات، وتلفى
ي الحد من االنتقاالت وسيتيح بسهولة عملية اإلبقاء عىل 

ز
الطلق، كلما أمكن، حيث أن هذا األمر يمكنه أن يساعد ف

ز الطلبة وفريق العمل.   مسافة التباعد بي 
 

سلًبا عىل تدابن  التباعد الجسدي. ونحث الطلبة عىل إحضار  وسيتم السماح بوجود خزانات طالما لن يؤثر هذا األمر 
ي سيحتاجونها فقط خالل اليوم. 

 األدوات واألشياء النى
 

وبشكل حازم وجاد، لن ُيسمح بوجود موزعات المياه بالمدرسة، وعليه، يتوجب عىل أولياء األمور ضمان تزويدهم 
ي 
ي احتياجاتهم لكامل اليوم ألطفالهم بالمياه النى

اء المياه متاًحا من مقىه أو مقصف المدرسة  تكفز . وسيكون رسر الدراسي
ورة.   عند الضز

 
ي عىل مستخدمي المصعد 

وسيتم وضع عالمات بكافة أرضيات المصاعد لإلشارة إىل مسافة التباعد الجسدي، وينبغز
ا بحاجة الستخدامه. وكما جرت 

ً
ام بالوقوف عىل هذه العالمات. كما سُيسمح فقط باستخدام المصعد لمن هم حق ز االلنى

 انت هناك حاجة طبية وصحية. العادة، لن ُيمنح الطلبة تضيًحا بركوب المصعد إال إذا ك
 

نت، وننصحكم باستخدام  لسداد كافة  GEMS CONNECTكما نحث ونشجع عىل سداد الدفعات والرسوم عنر اإلننى
ا بالدفع النقدي. 

ً
 الدفعات الخاصة بالطلبة، ومع ذلك، سُيسمح أيض

 
ي حال كان لدى الطلبة 

ز
بية الرياضية، يجب أن وال ُيسمح باستخدام غرف تغين  المالبس واالستحمام. وف حصة لمادة النى

بية الرياضية الكامل.   يأتوا إىل المدرسة بزي النى
 
 

ز عىل  ز ألداء الصالة.  ويتعي  ا للتوجيهات، ومع ذلك، سيتم توفن  مكان آمن للطلبة والعاملي 
ً
وغرف الصالة غن  متاحة حالًيا وفق

ي سيتم يقوموا بوضعها أعىل السجادات ا الطلبة وفريق العمل إحضار سجادات الصالة الخاصة بهم. وأن
ة، والنى لمطاطية الكبن 

 تنظيفها وتعقيمها بعد كل استخدام. 

 



 

 
 
 

  



 

 
 
 

  

 

 القيود األخرى المفروضة بموقع المدرسة.  (أ

 

ز عىل كافة أعضاء فريق العمل، والزوار، والطلبة ممن يزيد عمرهم عن  أعوام ارتداء الكمامات طوال الوقت  6يتعي 

داخل المدرسة وابتداءا من نقطة الدخول إليها. وعدم االمتثال لهذا األمر سينتج عنه عدم السماح بدخول المبنز 

 .  المدرسي

 

عانون من ظروف صحية من ارتداء الكمامة، وذلك فقط بعد تقديمهم وُيعفز الطلبة وأعضاء فريق العمل الذين ي

 لشهادة صحية. ويمكن خلع الكمامات فقط أثناء تناول الطعام، أو أثناء ممارسة األنشطة البدنية المكثفة. 

 

ي ب
ز
ات الوجه ف ز بأقنعة شفافة واقية للوجه حنى يكون من الممكن قراءة الشفاه، وتعبن  عض وسيتم تزويد العاملي 

تدي عاملو النظافة بالمدرسة كمامات وقفازات عند تنظيف المرفق.   الحاالت. وسن 

 

ز عىل األقل يومًيا، واحدة للحصص الصباحية، وأخرى  ويتحمل أولياء األمور مسؤولية تزويد أبنائهم وبناتهم بكمامتي 

ة  ة. ويجب أن تكون الكمامات من النوع المعتمد والموثوق ما للحصص الخاصة بفنى وذات االستخدام فيه بعد الظهن 

 الواحد. 

 

ي حال وجود حاجة ملحة وماسة لزيارة أولياء األمور/ األوصياء للمدرسة، سيمكنهم فقط القيام بذلك عن طريق 
ز
وف

 حجز موعد مسبق. 

 

 ولن يتم عقد االجتماعات أثناء أوقات الراحة، وأوقات اصطحاب الطلبة وتوصيلهم، وذلك تجنًبا لحدوث ازدحام. 

 

 ويجب أن يتم حجز مواعيد االجتماعات عن طريق قسم االستقبال الرئيسي بالمدرسة. 

 



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

 

  

ة بالمدرسة ويتم تقديمها عىل مدار كامل ساعات اليوم الدراسي قمنا بوضع نموذج للتعليم المختلط  لقد  لتكون العملية التعليمية مبارسر
، إىل جانب برنامج التعلم عن بعد الذي سيتم  1االعتيادية من يوم األحد وحنى يوم األربعاء لكل طلبة الروضة  وحنى طلبة الصف العارسر

 تطبيقه بيوم الخميس. 

ي حال تفضيل أولياء  –عشر وسيتلفى طلبة الصف الحادي 
ز
ي عشر تعليمهم بشكل مبارسر بالمدرسة من يوم األحد حنى يوم الخميس. وف

الثانز
%، سيتسنز لهم اختيار هذا الخيار. وبالنسبة للطلبة الذين يعانون من 100األمور لخيار تطبيق برنامج التعلم عن بعد بشكل كامل بنسبة 

، أو من لديهم مخاوف حيال التعلم بالمدرسة خالل الفصل الدراسي األول، سيتلقون مشكالت صحية، أو من يتواجدون بالحجر ال صجي
، وسيشتمل  ي

تعليمهم عن طريق برنامج التعلم عن بعد الذي يستند إىل ما تم تقديمه خالل الفصل الدراسي الثالث بالعام الدراسي الماصز
ة وأنشطة التعلم المستقل.   عىل مزي    ج من الحصص المبارسر

 

ازية المطبقة حالًيا، فنحن نستعد لتقديم نموذج التعلم المختلط.  ي ظل اإلجراءات االحي 
ن
 ف

 

ز  للفصل، ومعلم مساعدطالب، ومعلم  10إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من  1ستقسم الروضة  .1 وذلك بالتناوب بي 

ز من عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، وأن يغلب عليه وجود األنشطة  يوم األحد حنى يوم األربعاء.  مجموعتي 

امنة.  ز  التعلمية غن  المنى

2.  
ُ
ز  وذلك بالتناوب طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  10إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من  2قسم الروضة ست بي 

ز  عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، وأن يغلب عليه وجود األنشطة  من يوم األحد حنى يوم األربعاء.  مجموعتي 

امنة.  ز  التعلمية غن  المنى

، بمجموعات ال يزيد عدد الطلبة بكل منها عن  .3 سيتلفى طلبة الصف األول تعليمهم بالمدرسة عىل مدار كامل ساعات اليوم الدراسي

ز  10 ز طالب. وسُيخصص لكل مجموعة معلمان ومعلم مساعد وذلك بالتناوب بي  عىل من يوم األحد وحنى يوم األربعاء.  مجموعتي 

امنة. و عن بعد،  أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم ز ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى وسيتم العمل بالتناوب بي 

بية اإلسالمية.  بية الرياضية، واللغة العربية، والنى  معلمي النى

ي إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .4
يقوم بالعمل بالتناوب  طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  15قسم الصف الثانز

ز  ز بي  بية   ، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء.  مجموعتي  بية الرياضية، واللغة العربية، والنى ز معلمي النى وسيتم العمل بالتناوب بي 

امنة. و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، اإلسالمية.  ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

يقوم بالعمل  طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  15عات، وستتكون كل مجموعة من قسم الصف الثالث إىل مجمو سيُ  .5

ز المجموعات بية الرياضية، واللغة العربية، بالتناوب بي  ز معلمي النى ، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم تناوب العمل بي 

بية اإلسالمية.  امنة. و ، عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد  والنى ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

يقوم بالعمل بالتناوب  طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  15قسم الصف الرابع إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .6

ز المجموعات بية بي  ز معلمي النى بية ، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم تناوب العمل بي  الرياضية، واللغة العربية، والنى

امنة. و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد،  اإلسالمية.  ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

يقوم بالعمل  طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  15قسم الصف الخامس إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .7

ز الم بية الرياضية، و جموعاتبالتناوب بي  ز معلمي النى العربية،  اللغة، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم تناوب العمل بي 

بية اإلسالمية.  امنة.  أن يغلب عليه وجود و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد،  والنى ز  األنشطة التعلمية غن  المنى

يقوم بالعمل  طالب، ومعلم للفصل، ومعلم مساعد  15تكون كل مجموعة من قسم الصف السادس إىل مجموعات، وستسيُ  .8

ز المجموعات بية الرياضية، واللغة العربية، بالتناوب بي  ز معلمي النى ، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم تناوب العمل بي 

بية اإلسالمية.  امنة. أن يغو عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد،  والنى ز  لب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

طالب، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم تناوب  15قسم الصف السابع إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .9

ية ) ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
ز لتقديم المنهاج الوطنز ز المعلمي  المواد ، إىل جانب (، والرياضيات، والعلومNCfEالعمل بي 

امنة. و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، التعليمية األخرى.  ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

 



 

 
 
 

  

 

طالب، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء. وسيتم  15قسم الصف الثامن إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .10

ز المعل ية )تناوب العمل بي  ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
ز لتقديم المنهاج الوطنز (، والرياضيات، والعلوم، إىل NCfEمي 

أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، المواد التعليمية األخرى. جانب 

امنة.  ز  المنى

من يوم األحد إىل يوم األربعاء، ليتلفى  طالب، وذلك 15كل مجموعة من   قسم الصف التاسع إىل مجموعات، وستتكونسيُ  .11

ية ) الطلبة دروس ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
المواد التعليمية (، والرياضيات، والعلوم، إىل جانب NCfEالمنهاج الوطنز

امنة أن يغلب عليه وجود و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، األخرى.  ز  . األنشطة التعلمية غن  المنى

ليتلفى  ،طالب، وذلك من يوم األحد إىل يوم األربعاء  15قسم الصف العارسر إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .12

ية ) الطلبة دروس ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
جانب المواد التعليمية (، والرياضيات، والعلوم، إىل NCfEالمنهاج الوطنز

امنة. و عىل أن يكون يوم الخميس يوًما للتعلم عن بعد، خرى. األ  ز  أن يغلب عليه وجود األنشطة التعلمية غن  المنى

 الخميس،طالب، وذلك من يوم األحد إىل يوم  15قسم الصف الحادي عشر إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .13

ية ) ليتلفى الطلبة دروس ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
(، والرياضيات، والعلوم، إىل جانب المواد NCfEالمنهاج الوطنز

 التعليمية األخرى. 

ي عشر إىل مجموعات، وستتكون كل مجموعة من سيُ  .14
الخميس، طالب، وذلك من يوم األحد إىل يوم  15قسم الصف الثانز

ية ) ليتلفى الطلبة دروس ز ا الخاص باللغة اإلنجلن  ي إلنجلنى
(، والرياضيات، والعلوم، إىل جانب المواد NCfEالمنهاج الوطنز

 التعليمية األخرى. 
 

 طالب الدمج: 

ون يومًيا بمجموعات إضافية خاصة  سيبفى طالب الدمج مع معلمي الدعم بنفس المجموعات األساسية الثابتة وسيحضز

كما سيتم تطوير المنهاج التعليمي الموص به عن طريق تخصيص غرف خاصة به ليتسنز للطلبة باالحتياجات التعليمية الخاصة.  

ي العملية التعليمية بها. 
 تلفى

 

 : ي سياق نموذج التعلم المختلط عن طريق تقديمنا لهذه الخدمة من خالل ما يىلي
ن
 سيتم دعم طالب الدمج ف

 ة التعلم عن بعد، ألجل التعاون والعمل عن كثب مع وجوب تشجيع كافة معلمي الدعم للعمل بموقع المدرسة خال ل فنى

 معلمي الفصول لتقديم الدعم لألطفال الذين يعملون معهم بشكل معتاد. 

  /اف وتوجيه معلم الفصل ونية، يجب أن يتم هذا األمر تحت إرسر ل عنر المنصات اإللكنى ز
ي حال عمل معلمي الدعم من المنز

ز
ف

 ل عىل موافقة مدير المدرسة. مدير قسم الدمج، وفقط بعد الحصو 

   .يتم اعتماد شكل الدعم المقدم من قبل معلمي الدعم والموافقه عليه من قبل مدير قسم الدمج بالمدرسة 

  ة التعلم عن بعد  حنى ولو تمت المطالبه بذلك من قبل األهل.  –ال ُيسمح لمعلمي الدعم بزيارة الطالب بمنازلهم خالل فنى

  يقدم معلمو الدعم حصًص . ي
اصز ة لما قبل التعليم/ التعليم الزائد بشكل إفنى  ا قصن 

  سيتم تخصيص أوقات ومساحات رقمية منفصلة لمعلمي الدعم حنى يتسنز لهم التواصل مع أولياء األمور خالل الحصص

ة.   المبارسر

  .ي لحصص التفاعل واألنشطة كي يتمكن معلمو الدعم من تقديمها عن بعد
 سيتم وضع جدول زمنز

 اتيجيات برنامج التعليم المنفرد. سيتم تق  ديم جلسات عن بعد لتدريب أولياء األمور من قبل فريق الدمج ألجل دعم اسنى

 

 التقرير الخاص بعملية التعلم عن بعد: 

  ية، بتاري    خ  بأنه "متقدم".  2020يونيو  16لقد تم تقييم ملف التعلم عن بعد، من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر

 اك، والمراقبة، وتقييم التعلم. وحصلت النوا  جي األربعة التالية عىل تقييم "متقدم جزئًيا": الرفاهية، والتواصل واالشنى

 

مي  عن طريق وضع عالمات عىل األرض بجميع  2وسيتم دعم اإلرشادات الخاصة بالحفاظ عىل مسافة التباعد االجتماعي وقدرها 

اف بصورة فعالة عىل الطلبة وإرشادهم ألجل اإلبقاء  كة بالمدرسة. كما سيتوىل أعضاء فريق العمل بالمدرسة اإلشر المناطق المشي 

 عىل هذه المسافة. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

  

 

 توافر األطعمة.  (أ

 

 ، كة الموفرة لخدمات تقديم الطعام بالمدرسة، ساليشز سيتم حظر خدمات تقديم األطعمة بهذه اآلونة. وستقوم الشر
ي فيما يتعلق  ا، مع إتباع إرشادات وتعليمات بلدية دنر

ً
بتوفن  خدمات تقديم الطعام باالعتماد عىل األطعمة المعبأة مسبق

 بخدمات تقديم الطعام. 
 

ي الطعام ذات االستخدام ونحن نحث األهاىلي وال
وبات، باإلضافة إىل أوانز ويد أطفالهم باألطعمة والمشر ز عائالت لدينا بنى

ي 
ز
ابهم معهم. وسيقوم المعلمون بأداء عملهم وواجبهم ف ا عىل فريق العمل إحضار طعامهم ورسر

ً
الواحد. كما يجب أيض

 للطعام مع بعضهم البعض. المبنز المدرسي وبمنافذ تقديم الطعام ألجل ضمان عدم مشاركة الطلبة 
 

ي الخاصة بالمقاهي والمطاعم، وبشكل خاص ما يتعلق بقيود السعة االستيعابية، والتباعد  وسيتم إتباع إرشادات بلدية دنر
ي جميع أرجاء المدرسة ولجميع األفراد 

ز
ي ذات االستخدام الواحد، والنظافة الصحية، وذلك ف

الجسدي، واستخدام األوانز
. ولن يُ  ز  سمح بوجود بوفيه لألطعمة أو أي شكل آخر للتجمعات أثناء تناول الوجبات. العاملي 

 
ام بمسافة  ز ا، ستطبق المدرسة مواعيد مختلفة ومنفصلة لتناول الوجبات، مما سيضمن االلنى

ً
وعىل النحو المذكور آنف

ز الطلبة من مرتادي نفس الفصل، ومسافة قدرها  1.5التباعد االجتماعي وقدرها  ز طلبة الفصول منى  2منى بي   بي 
 المختلفة. 

 
 

 طلبة الروضة
 

ل.  2والروضة  1سيتوجب عىل كافة طلبة الروضة  ز  إحضار وجبة غداء/ وجبة خفيفة معهم من المنز
 
  

 طلبة المرحلة االبتدائية
 

ل.  –سيتوجب عىل طلبة الصف األول  ز ي إحضار وجبة غداء/ وجبة خفيفة معهم من المنز
 الصف الثانز

اء وجبة من  –يمكن لطلبة الصف الثالث  ل أو رسر ز الصف السادس إحضار وجبة غداء/ وجبة خفيفة معهم من المنز
 مقصف المدرسة. 

 
 

 وجبة الغداء الخاصة بطلبة المرحلة الثانوية
 

اء وجبة من مقصف المدرس ل أو رسر ز  ة. يمكن لكافة طلبة المرحلة الثانوية إحضار وجبة غداء/ وجبة خفيفة معهم من المنز
  
 

ي عىل الطلبة إحضار قارورة مياه مملؤة يومًيا 
سمح باستخدام موزعات المياه بالمدرسة، لذا ينبغن

ُ
ونذكركم بأنه لن ي

ا، ومع ذلك، نحن نحث الطلبة وفريق العمل عىل 
ً
اء المياه من المقىه والمقصف متاح إىل المدرسة. وسيكون شر

 إحضارهم لكل ما يحتاجونه عىل مدار اليوم. 
 

ويد ابنكم/ ابنتكم بوجبة غداء معلبة. كما ن ن ، كلما أمكن، بي   نصح بشدة ونوصي

 
 



 

 
 
 

 

  



 

 
 
 

 
 

تيبات المنقحة والخاصة بعملية النقل بالحافالت.  (أ  الي 

نرجو من أولياء األمور تسجيل رغبتهم بالحصول عىل خدمة الحافالت المدرسية، مع العلم بأنه تم تقليل السعة االستيعابية لنسبة 
ز بالحصول عىل هذه الخدمة من استخدامها.   %، ولن يتمكن50  كل الراغبي 

 

. وسيتم تحديد  ي
ات عىل مسارات الحافالت المدرسية لتختلف عن مسارات العام الدراسي الماصز ومن الممكن أن تطرأ بعض التغن 

ات بمجرد االنتهاء من توحيد ومراجعة القائمة الكاملة الخاصة بمستخدمي الحافالت ومواق كة عهم من قبل هذه التغين  الشر
. وسيكون الوصول إىل المدرسة من خالل البوابة الخلفية، مما يسمح للطلبة بالدخول STS المقدمة لخدمات الحافالت المدرسية

، سيتجمع مستخدمو الحافالت المدرسية  . وبنهاية اليوم الدراسي ي
إىل المدرسة عنر الصالة الرياضية المتواجدة بالطابق األرصز

ي بالصالة 
ز
ي جهة وتتجمع البنات ف

ز
ز ف ام بالتباعد االجتماعي فيما بينهم، عىل أن يتجمع البني  ز ، مع االلنى ي

الرياضية بالطابق األرصز
 الجهة األخرى. وسيتم االنتهاء من فحوصات درجات الحرارة قبل ركوب الحافلة المدرسية. 

 

ُيسمح فقط لألخوة أن يجلسوا بجانب بعضهم كما سنقوم بوضع عالمات عىل المقاعد ألجل توضيح إرشادات الجلوس. وس
ي ذلك السائق والمساعد. ولن ُيسمح بصعود 

ز
البعض. وسيخضع كل من يدخل الحافلة إىل فحص لدرجة الحرارة قبل الركوب، بما ف

ي  37.5أي شخص تبلغ درجة حرارته  تدي كل راكنر ل. وسن  ز
الحافلة  درجة مئوية أو أكنر إىل الحافلة، ولكن سيتم إرساله إىل المنز

ز عىل أولياء األمور/ األوصياء اصطحاب الطلبة إىل  الكمامات، حيث لن ُيسمح ألي شخص بالركوب دون ارتداء الكمامة. ويتعي 
 الحافلة حال وجود أي شواغل أو قلق لديهم، كما نرجو منهم أن يعودوا إىل منازلهم مرة أخرى. 

 

ريق إتباع إجراءات التطهن  والتعقيم المناسبة، قبل وبعد كل استخدام، وسيتم المحافظة عىل النظافة الصحية بالحافلة عن ط
ي االحتفاظ بالسجالت اليومية الخاصة 

ز
ام بمعاين  التباعد الجسدي. وكما هو الحال اآلن، سنقوم باالستمرار ف ز

عالوة عىل االلنى
 
ً
. ونحن نقوم حالًيا بتسجيل أسماء كل مستخدمي الحافالت عىل مدار اليوم؛ وكما جرت العادة، سيتم أيض ز ا تسجيل أسماء الغائبي 

ي من شأنها أن ترشد وتوجه الطلبة إىل 
بطباعة كميات هائلة من الالفتات لوضعها عىل الحافالت وبجميع أرجاء المدرسة، والنى

 ممارسات النظافة الصحية )أي نظافة الصحة التنفسية، إدارة النفايات، إلخ(. 

 
 

وس كورونا المستجد عند ركوبه للحافلة المدرسية، سيتم التعامل معه عىل أنه حالة محتملة  إذا ظهرت عىل الطفل أعراض فن 
وس كورونا المستجد. وب  هذه اللحظة، سنضمن جلوس الطفل عىل مسافة ال تقل عن  ا عن بقية الطلبة.  1.5اإلصابة بفن 

ً
منى بعيد

 الفور بإعالم موظف الصحة والسالمة المسؤول بالمدرسة، والذي سيقوم بالتواصل فوًرا وبعد ذلك، سيقوم مالحظ الحافلة عىل
مع قادة المدرسة ومع وىلي أمر الطفل أو الوصي عليه. وإذا كانت الرحلة هي رحلة عودة الطلبة إىل منازلهم بنهاية اليوم، سيتم 

. وإذا كانت الرحلة 
ا
 إىل المدرسة بالصباح، سيتم عزل الطفل عند الوصول إىل المدرسة. توصيل الطفل الذي تظهر عليه األعراض أوًل

 

ي حال كانت نتيجة PCR) تفاعل البوليمراز المتسلسلولن ُيسمح بعودة الطفل إىل المدرسة حنى الحصول عىل نتيجة اختبار  
ز
(. وف

 من األعراض المرضي
ز
ي حال كانت النتيجة إيجابية، سيتم ة. االختبار سلبية، لن ُيسمح للطفل بالعودة إىل المدرسة حنى يتعاف

ز
وف

ز للمريض ي ذلكاعتبار المخالطي 
ز
بمثابة أشخاص لديهم اتصال وثيق  والركاب اآلخرين للحافلة، أعضاء فريق العمل المدرسي  ، بما ف

ز جميًعا أن يخضعوا إىل الحجر الصجي ومدته سيكون بالمريض. و  م فيه إجراء يوًما اعتباًرا من اليوم الذي ت 14عىل المخالطي 
، أو من يوم ظهور األعراض المرضية حال تأكد الطبيب من اإلصابة بعد إجراء اختبار  PCRاختبار  ي  . PCRاإليجانر

 
 


