
 

 المدرسة اإلنجلیزية الحديثة- الخور
  إرشادات إعادة فتح المدرسة

 العام الدراسي 2021-2020

     

 

 المبادئ التوجیھیّة

 األفكار الرئیسة لتوجیه الممارسات

 

خالل من الجمیع سالمة على الخور - الحديثة اإلنجلیزية المدرسة في             سنحافظ

الحديثة اإلنجلیزية المدارس مجموعة نشرتھا التي باإلرشادات الصارم          االلتزام

 والحكومة القطرية.

التنقل وكذلك اإلمكان، قدر المدرسي الحرم إلى الدخول لتقلیل نسعى            وسوف

 حوله. ولن نقوم بأي عمل أو نشاط ال يدعم أو يعزز تجربة التعلم للطالب.

 كما سیكون لدينا تركیز خاص على احتیاجات موظّفینا وطالبنا وُأَسر مدرستنا.

 نحن نؤمن أنَّ الرفاھیة ھي مزيج من الحالة االجتماعیة والنفسیة والطبیة.

 
 نحن بحاجة إلى االستعداد لثالثة (3) سیناريوھات أساسیة: (استمرار التعلّم عبر اإلنترنت، والتَّوّجه إلى التعلم المختلط، أو العودة إلى

 الفصول الدراسیة للجمیع).
 %100 تعلم دائم.

 %50 في فصولنا الدراسیة أحیانًا.
 %100 في الفصول الدراسیة في نھاية المطاف!

 

 

 

 

تقديم في سنستمرّ بعد، عن       التعلّم
اعتبارھا يتم حتى اإلنترنت على       مناھجنا

 آمنة إلعادة الطالب إلى المدرسة.

إلى العودة تتّم سوف الُمدمج،       التعلم
 المدرسة تدريجیًّا. سنبدأ بنسبة 50٪ ونزيد.

إلى اآلمنة العودة الدراسي،      الفصل
الھدف ھي للجمیع الدراسي      الفصل

 النھائي. السالمة ھي األولوية.
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 المدرسة

 

 بشكل آمن
 

 
 

 %100 تعلیم دائم
 التعلّم عن بعد 100% في البیت

 التعلم الُمدمج  - 50٪ في الفصل الدراسي /
 50٪ في المنزل.

 (+300 حالة جديدة يومیًّا من الفیروس التاجي ؛ ال لقاح)
 

لتحقیق كبیر حد إلى مراحل على المدرسة إلى الطالب إرجاع            سیتم
ذلك تحقیق يمكن الطالب. بین متر 2-1 لحوالي الجسدية المسافة            ھدف

 مع عدد من الطالب  من حوالي 12-13 طالبًا في كل فصل دراسي.
 

 مرحلة الروضة
األول لألسبوع 9:30 الساعة حتى يوم كل KG2 و KG1 من كل يحضر -              

 ثم يتم تمديده تدريجیًا.
 

 األقسام االبتدائیة والثانوية:
يحضرون فصل كل من الطالب عدد نصف يوم. كل الطالب كل يحضر -             
والخمیس. االثنین يومي الثاني النصف ويحضر والثالثاء. األحد          يومي
عبر العمل في الطالب وسیستمر األربعاء. يوم المجموعات          ستتناوب

 اإلنترنت في األيام التي لیسوا فیھا في المدرسة.

 (+600 حالة جديدة يومیًّا من الفیروس التاجي ؛ ال لقاح)

 

حرمھا فتح إلعادة الحديثة اإلنجلیزية المدرسة تستعد         بینما

تنفیذ يتم والطالب، والموظفین التدريس ھیئة ألعضاء         تدريجیًّا

معايیر أعلى لضمان النظافة وإجراءات جديدة صحیّة         سیاسات

ھیئة وأعضاء األمور وأولیاء للمتعلمین والسالمة        الصّحة

من آمًنا مجتمعنا على الحفاظ في المساعدة الرجاء          التدريس.

 خالل االلتزام بإرشاداتنا.

 

 

إلى العائالت ستحضر اإلمكان،      وبقدر
على بناًء - الیوم نفس في        المدرسة
األسرة ألفراد ذلك وسیسمح      األشقاء.
األشقاء عن المسؤولیة بقبول سنا       األكبر

 األصغر سًنا.
 

 يوفر الجدول الیومي
 الثنائي البديل - يوم 1 /
 يوم 2 - يوًما أكثر اكتماًال
 وتحديات لوجستیة أقل.

 التَّعلُّم في
الفصول الدراسیة

 100% في الفصل
 الدراسي

 

 (+30 حالة جديدة يومیًّا من الفیروس التاجي أو
 توفر لقاح)

 
 عندما يتم تحديد أّن الحالة آمنة، يعود جمیع

 الطالب إلى الفصل الدراسي بممارسات صحیة
 عالیة.
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 قرار الحضور

 سیتم منح األطفال والموظفین المَعرّضین❖
 للخطر بشكل خاص خیار العمل / التعلم

 من المنزل.
 سُیطلب من اآلباء، الذين يتخذون القرار❖

 النھائي بشأن حضور أطفالھم أم ال، عدم
 إحضار / إرسال الطالب الذين تظھر

 علیھم أعراض COVID-19 (وفًقا
 إلرشادات منظمة الصحة العالمیة).
 سُیطلب من الوالدين التوقیع على
 استمارة إقرار بالموافقة على ذلك.

 يرجى االطالع على الرسم البیاني أدناه❖
 لمزيد من التفاصیل حول قرار المجيء

 إلى المدرسة.

 

 الدخول إلى المدرسة

والطالب❖ الموظفین جمیع على      يجب
حالة إظھار والزوار عاًما) 12 من        (أكثر
EHTERAZ تطبیق على محدثة      خضراء

 على ھواتفھم.
يتم❖ سوف الجامعي الحرم يدخل من        كل

لن البوابة. عند حرارته درجة       قیاس
ارتفاع من يعاني شخص ألي       ُيسمح
(وفًقا األعراض أحد أو الحرارة       درجة
في العالمیة) الصحة منظمة      إلرشادات
إلى يعود أال ويجب المدرسي،       الحرم
الحمى من خالیًا يصبح حتى       المدرسة

 لمدة 48 ساعة على األقل.
ھیئة❖ وأعضاء الطالب من      سیطلب

تغطي أقنعة ارتداء الموظفین /       التدريس
الحرم دخول عند وأنفھم      أفواھھم

 المدرسي.
والطالب❖ الموظفین جمیع من      سُیطلب

 تطھیر األيدي عند الدخول إلى المدرسة.
حرم❖ دخول من فقط الوالدان       سیتمكن

كان إذا أو الرسمي للعمل       المدرسة
 لديھم موعد مسبق.

انتھاء❖ بعد ما انتظار فصول ھناك يكون         لن
في األطفال جمیع وسیبقى      الدوام.

 صفوفھم حتى يصل الوالدين.

 خدمة المواصالت

 سیتم تباعد الطالب بشكل مناسب أثناء❖
 ركوب الحافلة.

 يجب على سائقي الحافالت ومساعدي❖
 الحافالت والطالب ارتداء األقنعة في

 الحافلة.

 سیتم تزويد الحافالت بمطھرات الید❖
 وسیحتاج جمیع الموظفین واألطفال إلى

 استخدامھا قبل الدخول إلى الحافلة
 ومغادرتھا.

 سیكون لسائقي الحافالت لوازم مطھرة❖
 وسیعقمون الحافلة بعد كل استخدام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتیاطات بیئة التعلّم

 سیتم وضع طاوالت الطلبة على مسافة 1 أو 1.5 متر❖
 مع اثنین من الطالب لكل طاولة.

 كل طالب لديه حقیبة Ziplock الخاصة به لألغراض❖
 التي يتم االحتفاظ بھا في الفصل.

 ال حقائب الظھر، فقط صناديق الغداء.❖
❖Chromebook سیتم تنظیف الطاوالت وأجھزة 

 والكراسي واألبواب ومقابض األبواب جیًدا على فترات
 منتظمة طوال الیوم.

 سیكون ھناك انتقاالت محدودة وسیأتي مدرسون❖
 متخصصون إلى الفصل الدراسي.

 سیتم تنفیذ خطة جلوس مرنة داخل الفصول❖
 الدراسیة.

 ستتم إزالة جمیع األثاث غیر الضروري، بما في ذلك❖
 السجاد، من الفصل الدراسي.

❖ 
 

 المناطق المشتركة

وفي❖ الدراسیة الفصول جمیع في متاحة الید         مطھرات
األطفال تشجیع سیتم المدرسة. أنحاء       جمیع

 والموظفین على غسل أيديھم بانتظام.
في❖ األقنعة ارتداء والموظفین الطالب من        سیطلب

الحرم في يكونون عندما المشتركة       المناطق
 الجامعي.

يتماشى❖ بما الجسدي التباعد بروتوكوالت إدارة        ستتم
والمناطق الدراسیة الفصول في المناسب، التوجیه        مع
الدخول، وطرق الممرات، مثل والمغلقة،       العامة

 والمكتبة، والحمامات، وما إلى ذلك.
داخل❖ مجموعات في بالتجمع للطالب ُيسمح        لن

 مباني المدرسة (بما في ذلك مناطق اللعب).
الدراسیة❖ الفصول إلى مباشرة الطالب       سیذھب

الیوم نھاية بعد مباشرة المدرسة من        ويخرجون
 الدراسي.

 سیتم عرض األسھم على األرض لتوجیه حركة المرور.❖
 سیتم تخصیص ساللم منفصلة للصعود والنزول.❖

 

 

  الدعم العاطفي للموظفین والطالب

والعاطفي❖ االجتماعي الدعم المدرسة مرشد       سیقدم
 للموظفین والطالب.

ويمارس❖ للطالب، الفردي اإلرشاد االمرشد       سیقدم
 اإلبعاد الجسدي.

للطالب❖ اإلنترنت عبر إحالة نظام المرشد        سیقدم
 والمعلمین.

مرة❖ للموظفین للصحة مسًحا المدرسة مرشد        سیقدم
 كل أسبوع.

تدابیر❖ حول الموظفین وتعلیم بتدريب المرشد        سیقوم
أثناء الجسدية نتیجة الخطر عوامل ومتابعة        الحماية

 مرحلة اإلغالق.
  

 

 الخبرات خارج الغرفة الصفیة

مع❖ استراحة بفترات للطالب      سُیسمح
المناسبة البدني التباعد إجراءات      تطبیق

 تحت إشراف الموظفین.
التجمعات❖ مثل الجماعیة األنشطة تتم       لن

 واألنشطة الالصفیة إال عبر اإلنترنت.
خفیفة❖ وجبات إحضار الطالب من       سیطلب

تكون لن الكافتیريا بھم. خاصة غداء /       
 متاحة.

فقط❖ المیاه ثالجات استخدام      سیتم
إلعادة القابلة الزجاجات تعبئة      إلعادة
إحضار الطالب على يجب      االستخدام.
إلعادة القابلة بھم الخاصة المیاه       زجاجات

 التعبئة.
باستخدام❖ فئة كل من للطالب       ُيسمح

يقتصر اآلخر. تلو واحًدا الحمام       مرافق
في طالبین على الحمامات إلى       الدخول
على الحمامات تحتوي واحد.      وقت
البعیدة للمسافة األرض على      عالمات

 وسیتم مراقبتھا وتنظیفھا بانتظام.
أيديھم❖ غسل على الجمیع تشجیع       يتم

لمدة والماء بالصابون وكامل متكرر       بشكل
 20 ثانیة على األقل.

طالب❖ الصالة: غرفة عن البدني       االبتعاد
على يجب الواحدة. المرة في       واحد

 الطالب إحضار سجادة صالة خاصة بھم.

COVID-19 في حال االشتباه باإلصابة بـ 

وستكون❖ متاحة ممرضة ھناك      ستكون
من بالقرب مناسبة عزل غرفة       ھناك
أو طالب ألي مكانھا في المدرسة        مدخل
أثناء األعراض علیھم تظھر      موظفین
وستتبع المدرسة. مباني في      وجودھم
وزارة تقدمھا التي اإلرشادات      الممرضة
معدات استخدام ذلك في بما       الصحة

 الوقاية الشخصیة.
الذھاب❖ إلى يحتاج طالب أي على        يجب

 إلى الممرضة طلب تصريح عیادة.
إيجابیة❖ COVID-19 اختبار نتیجة كانت       إذا

خالل بالمدرسة التحقوا الذين      للطالب
مجتمعاتنا فسنبلغ الفترة،     ھذه

 المدرسیة.
أو❖ التدريس ھیئة أعضاء من أي عانى         إذا

أو الحمى من الطالب أو       الموظفین
سیحتاج ،COVID-19 لـ أخرى      أعراض
محددة صحي حجر غرفة في البقاء        إلى
أو اآلباء يتمكن حتى المدرسة       في
إجراء يمكن أو التقاطھم، من       الوصي
لھم التخاذھا مناسبة آمنة      ترتیبات

 المنزل / المستشفى.
بـ❖ اإلصابة في االشتباه حالة       في

وزارة لوائح اتباع يجب ، Covid-19      
العزلة. أيام عدد ذلك في بما        التعلیم،
الطبیب إذن على الحصول      يجب
إلى للعودة الطلبة أو      للموظفین
طبیب رسالة يقدموا وأن      المدرسة،

 للممرضة قبل عودتھم إلى المدرسة.
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  ُمخطط:

 متى يكون من الجیّد القدوم إلى المدرسة؟
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