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»تم تعديل النسخة 6 من خطة إعادة افتتاح المدرسة بشكل جذري بعد
مباحثات ومشاورات من مجتمع البيان التعلمي.«

تداب�ي السالمة العامة:

ي جميع الأوقات 
ف والطالب والزوار من سن 6 سنوات فما فوق �ف يعت�ب إرتداء الكمام إلزامي لجميع الموظف�ي  •

ي المدرسة.
أثناء تواجدهم �ف

ات الحرارية. يتم فحص درجة الحرارة عند المدخل باستخدام الكام�ي  •

تم إغالق المقصف ومساحة الصناع والمكتبة ومرسم الطفولة المبكرة ح�ت إشعار آخر.  •

ف أو الطالب ح�ت إشعار آخر. لن يتم إجراء أي فعاليات للموظف�ي  •

ل توجد رحالت ميدانية ح�ت إشعار آخر.  •

ل توجد فعاليات رياضية KASAC / OASIS ح�ت إشعار آخر.  •

يجب عىل كل طالب استخدام أدوات قرطاسية خاصة به – لن يسمح بالمشاركة.  •

سيتم إرسال استبيانات السفر إىل أولياء الأمور قبل استئناف الدراسة.  •

سيتم توجيه الحالت المشتبه فيها إىل غرف العزل بالقرب من البوابة 1 والبوابة 5.  •

لدى المدرسة لجنة خاصة بكوفيد-19 يجتمع بانتظام للتأكد من أن تطبيق كافة التداب�ي وتحديثها.  •

مراحل إعادة فتح المدرسة:

ي مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة 
ة �ف المرحلة الأوىل )أسبوع واحد( – لقاءات تنويرية: مجموعات صغ�ي  •

ي المرحلة المتوسطة والثانوية.
البتدائية، حضور بنسبة 50٪ �ف

ي مب�ف المدرسة.
المرحلة الثانية )أسبوعان( - 50٪ من الطالب، وساعات دوام مخفضة �ف  •

ي مب�ف المدرسة.
المرحلة الثالثة )أسبوعان( - 50٪ من الطالب، وساعات اعتيادية �ف  •

المرحلة اعتماًدا عىل توجيهات وزارة  100٪، ساعات اعتيادية )النتقال إىل هذه  المرحلة 4 – دوام بنسبة   •
الصحة(.

: ف نموذج التعلم برنامج حضور 50٪ الطالب: يح�ف الطالب إىل المدرسة كل يوم�ي

امن  ف ل. وسيطبق التعليم الم�ت ف ي الم�ف
ي المدرسة ويوم آخر �ف

مرحلة ما قبل المدرسة: حضور بنسبة 50٪، يوم �ف
ي الفصل 

ي نفس الوقت. ستقوم المعلمة بتعليم الأطفال �ف
ل �ف ف ي الم�ف

نت لالأطفال �ف ن�ت للحضور الشخصي وع�ب الإ
ل. ف بينما تستضيف مساعدة المعلمة البث المبا�ش للدروس لالأطفال الذين يتعلمون من الم�ف

ل من خالل جلسات  ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت المرحلة االبتدائية: حضور 50٪ من التالميذ للمدرسة، و50٪ يتعلمون ع�ب الإ

امنة، ثم تتناوب تلك المجموعات. ف بث حية م�ت



ي أغسطس 2021 | الملخص التنفيذي | يونيو 2021
خطة إعادة فتح مدرسة البيان ثنائية اللغة �ف

ل من خالل جلسات  ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت ي المدرسة و50٪ يتعلمون ع�ب الإ

المرحلة المتوسطة: حضور 50٪ من الطالب �ف
امنة، ثم تتناوب تلك المجموعات. ف بث حية م�ت

ل من خالل جلسات  ف ي الم�ف
نت �ف ن�ت ي المدرسة، و50٪ يتعلمون ع�ب الإ

المرحلة الثانوية: حضور 50٪ من الطالب �ف
امنة، ثم تتناوب المجموعات. ف بث حية م�ت

التواصل:

ي تحت 
و�ف لك�ت الإ الجديدة للطالب عىل موقعنا  بالإجراءات  تتعلق  الفيديو تعليمية  تمت مشاركة مقاطع   •

قائمة »العودة لمب�ف المدرسة«.

ستكون هناك مجموعة من الجلسات والجتماعات لالإجابة عىل أسئلة واستفسارات أولياء الأمور والطالب   •
ي شهر أغسطس 2021 ومناقشة إجراءات العودة إىل المدرسة.

�ف

لقاءات تنويرية للطالب وأولياء الأمور قبل بدء المدرسة.  •

ات إخبارية نصف شهرية. ن�ش  •

تحتوي قائمة »العودة لمب�ف المدرسة« عىل موقع مدرسة البيان عىل مجموعة من المعلومات المفيدة،   •
مثل:

لئحة التحديث اليومي لحالت كوفيد-19  o
مقاطع الفيديو تعليمية عن إجراءات المدرسة الجديدة  o

ية وستتاح باللغة العربية قريباً( ف نجل�ي خطة إعادة الفتح التفصيلية )باللغة الإ  o
وتوكولت وما إىل ذلك. المخططات وال�ب  o

الموارد للدعم الجتماعي / العاطفي  o
الأسئلة الأك�ش شيوعاً فيما يتعلق بكوفيد-19 والمدرسة  o

تتبع االتصال وإغالق المدرسة:
التصال.  جهات  لتتبع  صارمة  بروتوكولت  واتباع  المدرسة  ممرضات  قبل  من  دقيقة  بسجالت  الحتفاظ  سيتم 
يعتمد عزل الطالب أو إغالق أو الفصل أو المدرسة عىل عدد الحالت ونوع التصال وعوامل أخرى. ويمكن أن 

ة أو فصل دراسي أو طابق كامل أو مرحلة كاملة بناًء عىل الحالة. يتم ذلك لمجموعة صغ�ي

وبات: االأغذية والم�ش

سيتم إغالق المقصف ح�ت إشعار آخر.  •

ي فصولهم الدراسية.
سوف يأكل طالب مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة البتدائية �ف  •

سيح�ف الطالب طعامهم وقنينات الماء الخاصة بهم. من المهم جدا أن يح�ف الطالب زجاجات ماء   •
الخاصة بهم.

سيتم تعطيل برادات الماء.  •
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التعقيم والتباعد االجتماعي:

، وقبل دخول الفصل، وقبل  ستكون هناك أوقات اعتيادية لغسل اليدين والتعقيم: قبل دخول المب�ف  •
الأكل، إلخ.

ل عند بوابات مختلفة لمختلف المراحل. ف سيكون إيصال الطالب واصطحابهم للم�ف  •

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

ام بالمسافة  ف اف عىل جميع تحركات الطالب خارج المب�ف وداخله من قبل شخص بالغ والل�ت �ش سيتم الإ  •
ي الهواء الطلق.

ي الداخل و1.5 م�ت �ف
ين �ف المتوقعة البالغة م�ت

ام: ف االل�ت

ووزارة  والتعليم  بية  ال�ت وزارة  وإرشادات  متطلبات  جميع  مع  البيان  مدرسة  افتتاح  إعادة  خطة  تتوافق   •
الصحة.

بية والتعليم والحصول عىل  تم تفتيش مب�ف مدرسة البيان ثنائية اللغة عدة مرات من قبل ممثىلي وزارة ال�ت  •
بية والتعليم ووزارة الصحة. تصنيف عاىلي من المتثال لجميع إرشادات وزارة ال�ت

تتماسش خطة إعادة افتتاح مدرسة البيان مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها )CDC( المتعلقة   •
بإعادة فتح المدارس.

نت، وأجروا مقابالت مع عدد من مدراء المدارس  ن�ت ح�ف موظفو المدرسة العديد من الندوات ع�ب الإ  •
التعلم من  ذلك  ي 

�ف بما  تجاربهم،  للتعلم من  الفتتاح  إعادة  العالم ممن طبقوا  أنحاء  ي جميع 
�ف الأخرى 

ي المنطقة.
العديد من خطط إعادة فتح المدارس �ف


