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الخطة الزمنية للعودة للمدرسة:

نموذج تعلم المرحلة الثالثة )نسبة حضور ٪50(:
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بيئة  ن الطالب لضمان  ين ب�ي بمسافة م�ت التباعد االجتماعي  بية والصحة تم تطبيق  ال�ت ي 
بتعليمات وزار�ت اًما  ز ال�ت

صحية داخل الفصول.

�و��المرحلة ا

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

أغسطس -31 سبتم�	 2

من سبتم�	 5 – سبتم�	 23

من 26 سبتم�	 – 21 أكتوبر

من 24 أكتوبر فصاعدا

بية � الصحة وال�� تحدد من قبل وزار��

�مور�اضية للط�ب وأولياء ا جلسات توجيه اف��

� و�� تعلم إلك��

التعلم من المدرسة بنسبة حضور 50٪

� المدرسة مع تطبيق التباعد ا�جتماعي وفصول  التعلم الحضوري »�
� تزيد عن 20 طالًبا

� جداول منتظمة � المدرسة »� الحضور الكامل »�
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المرحلة المتوسطة والمرحلةالثانوية
. تح�� المجموعة "أ" إ� المدرسة  � �
ينقسم كل فصل إ� مجموعت
وفًقا لجدول معد لمدة أسبوع واحد، بينما تتعلم المجموعة "ب" 
تتبادل  ثم  امنة.  � م�� زووم  جلسات  ع��  ل  � الم�� من  ونًيا  إلك��

المجموعات كل أسبوع.

مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة ا
بتدائية
. تح�� المجموعة "أ" إ� المدرسة  � �
ينقسم كل فصل إ� مجموعت

ة.  ة الظه�� � ف�� � الصباح وتح�� المجموعة "ب" �� ��

ترتيبات إضافية   ضافة إىل  باالإ ي ع�ب منصة زووم، 
و�ز لك�ت االإ التعّلم  التعلم من خالل  المدرسة استمرارية  تضمن 

ي بسبب حاالت صحّية مرتبطة  ّ للطالب الذين ال يستطيعون الحضور إىل المدرسة والذين حصلوا عىل إعفاء ط�ب
وس كورونا أو بسبب الحجر أو العزل الصحي. بف�ي

مرحلة ما قبل المدرسة:

ية والعربية. كما  ز نجل�ي ز االإ سيح�ز االأطفال إىل المدرسة كل يوم، وسيكملون برنامجهم مع معلمات الصف باللغت�ي
بية البدنية. ون أيًضا فصول المواد الخاصة االأخرى مثل الموسيقى وال�ت سيح�ز

مواعيد الجداول اليومية:

7:40 am10:40 am

7:30 am10:30 am

11:30 am2:30 pm

11:40 am2:40 pm

المجموعة "ب"المجموعة "أ"

البدايةالبداية ا�نتهاءا�نتهاء
ة تنظيف ف��

وتعقيم
ما قبل الروضة

الروضة ا��و
والثانية
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المرحلة االبتدائية:

سيح�ز التالميذ إىل المدرسة كل يوم، ويتلقون دروس جميع المواد االأساسية والخاصة عىل مدار االأسبوع وفًقا 
بية ووزارة الصحة. رشادات وزارة ال�ت ي مخفض امتثااًل الإ

لجدول زم�ز

المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية:

ي جميع المراحل 
ي ذلك جميع المواد االأساسية واالختيارية �ز

ي جدول كامل ومنتظم للتعلم بما �ز
سيشارك الطالب �ز

الصفية

7:20 am10:35 am11:20 am2:35 pm

المجموعة "ب"المجموعة "أ"

ا�نتهاءالبدايةا�نتهاءالبداية ة تنظيف ف��
وتعقيم

7:20 am2:35 pm

ا�نتهاءالبداية

تداب�ي السالمة العامة:
ي جميع االأوقات 

ز والطالب والزوار، من سن 6 سنوات فما فوق �ز يعت�ب إرتداء الكمام إلزامًيا لجميع الموظف�ي  •
ي المدرسة.

أثناء تواجدهم �ز

تعزيز إجراءات الفحص عند كل بوابة دخول باستخدام تطبيق MyMedBot، باالإضافة إىل فحص درجة   •
ا الحرارية.  الحرارة عند البوابات باستخدام الكام�ي

ي كافة أرجاء المدرسة مثل الممرات، والفصول الدراسية، ومنطقة 
وضع الفتات إرشادية للصحة والسالمة �ز  •

اللعب وما إىل ذلك.

وأزرار  االأبواب  المتكرر، مثل مقابض  اللمس  أماكن  ي 
�ز  ”NanoSeptic” ي 

الذا�ت التنظيف  استخدام أسطح   •
المصعد وما إىل ذلك.

ي 
ي الفصول الدراسية بوضع مرشحات HEPA و / أو أنظمة تعقيم فوق بنفسجية مثبتة �ز

ز التهوئة �ز تحس�ي  •
جميع وحدات التكييف، باالإضافة إىل وجود وحدات تنقية الهواء المستقلة.

إستخدام كّل طالب الأدوات قرطاسية خاصة به – لن يسمح بالمشاركة.  •

ي لالأطفال ح�ت إشعار آخر.
عالمي )المكتبة( والمشغل الف�ز إغالق المقصف ومساحة الصناع والمركز االإ  •

ز أو الطالب ح�ت إشعار آخر. ة للموظف�ي االمتناع عن إجراء أي فعاليات كب�ي  •

توّقف تنظيم رحالت ميدانية ح�ت إشعار آخر.  •
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التواصل:
ي تحت 

و�ز لك�ت االإ الجديدة للطالب عىل موقعنا  باالإجراءات  تتعلق  الفيديو تعليمية  تمت مشاركة مقاطع   •
قائمة »العودة لمب�ز المدرسة«.

ستكون هناك مجموعة من اللقاءات لالإجابة عىل أسئلة واستفسارات أولياء االأمور والطالب كما هو مذكور   •
ي الجدول أعاله ولمناقشة إجراءات العودة إىل المدرسة.

�ز

سوف نجري لقاءات إرشادية للطالب وأولياء االأمور قبل بدء المدرسة باالإضافة إىل مشاركة المستجدات مع   •
أولياء االأمور بشكل أسبوعي.

ي لمدرسة البيان عىل مجموعة من المعلومات المهمة، 
و�ز لك�ت ي الموقع االإ

تحتوي قائمة »العودة للمدرسة« �ز  •
مثل:

الئحة التحديث اليومي لحاالت كوفيد-19  o

ي المدرسة 
مقاطع فيديو توجيهية عن االإجراءات الجديدة �ز  o

خطة إعادة فتح المدرسة التفصيلية   o

وتوكوالت وما إىل ذلك المخططات وال�ب  o

موارد للدعم االجتماعي / العاطفي  o

االأسئلة الشائعة المتعلقة بكوفيد-19 والمدرسة  o

تتبع الحاالت وإغالق المدرسة:
لتتبع الحاالت •  سيتم االحتفاظ بسجالت دقيقة من قبل ممرضات المدرسة واتباع بروتوكوالت صارمة 

المخالطة. يعتمد عزل الطالب أو إغالق الفصل أو المدرسة عىل عدد الحاالت ونوع االتصال وعوامل 
ة أو فصل دراسي أو طابق كامل أو مرحلة كاملة بناًء عىل  أخرى. ويمكن أن يتم العزل لمجموعة صغ�ي

الحالة.

توّقف تنظيم أحداث رياضية مثل KASAC / OASIS ح�ت إشعار آخر.  •

توجيه الحاالت المشتبه باصابتها إىل غرف العزل بالقرب من البوابة 1 والبوابة 5.  •

وجود فريق استجابة خاص بكوفيد-19 يجتمع بانتظام للتأكد من تطبيق كافة التداب�ي وتحديثها.  •
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وبات: االأغذية والم�ش
سيتم إغالق المقصف ح�ت إشعار آخر.  •

ي فصولهم الدراسية.
سوف يتناول تالميذ مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة االبتدائية طعامهم �ز  •

سيح�ز الطالب طعامهم وزجاجات الماء الخاصة بهم كل يوم.  •

سيتم تغطية برادات الماء ولن يتم استخدامها.  •

التعقيم والتباعد االجتماعي:
، وقبل دخول الفصل، وقبل  ستكون هناك أوقات اعتيادية لغسل اليدين والتعقيم: قبل دخول المب�ز  •

االأكل، إلخ.

ي للطالب بالتفصيل، كما تم وضع عالمات أرضية إرشادية. 
ح حركة الدخول والخروج من المبا�ز سيتم �ش  •

ي خطة فتح المدرسة التفصيلية.
تم إرفاق خريطة الدخول والخروج �ف

مع  بالغ   شخص  قبل  من  وخارجه  المب�ز  داخل  والتالميذ  الطالب  تحركات  جميع  عىل  اف  �ش االإ سيتم   •
ي الهواء الطلق.

ي و1.5 م�ت �ز
ين داخل المبا�ز ام بالمسافة المتوقعة البالغة م�ت ز االل�ت

ام: ن االل�ت
ووزارة  والتعليم  بية  ال�ت وزارة  وإرشادات  متطلبات  جميع  مع  البيان  مدرسة  افتتاح  إعادة  خطة  تتوافق   •

. ز زم بإجراءات إضافية لم تطلبها الوزارت�ي الصحة كما تل�ت

تتماسش خطة إعادة افتتاح مدرسة البيان مع إرشادات مراكز مكافحة االأمراض والوقاية منها )CDC( المتعلقة   •
بإعادة فتح المدارس.
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ازية: التداب�ي االح�ت

الصحة  للتداب�ي  إرشادية  الفتات  وضع 
ي كافة شاشات المدرسة ومختلف 

والسالمة �ز
. ي

ارجائها داخل وخارج المبا�ز

ي المدرسة.
تنظيف وتعقيم منظم �ز

ي المدرسة.
ي داخل وخارج مبا�ز

كتظاظ عىل الدرج و�ز عالمات أرضية لتنظيم الس�ي وعدم االإ
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تصيب  قد  أعراض  بأي  االشتباه  عند  عزل  مناطق 
هم. الطالب أو غ�ي


