
 
 ( 2020- 06-17) 2020األسئلة الشائعة حول العودة إلى المدرسة  

 

 ؟ 2020ما هي التوقعات التعليمية لدى عودة التالميذ إلى المدارس في العام   .1
 التعليم إجباري لألطفال والشباب .أ

الحاالت التي قد تعمل الفرق التعليمية في المناطق التعليمية بالتعاون مع الوزارة على تحديد أولويات التعليم في  .ب
 يؤثر فيها االنتقال من مرحلة إلى أخرى على سالسة التعليم أو توفير الخدمات التعليمية.

 بشكل عام، يجب التقيد باألهداف التي وضعتها الوزارة. و  ،لكن .ج
سوف تختلف التوقعات التعليمية للطلبة المواظبين على الدراسة من منزلهم عن تلك التي كانت سائدة لدى  .د

 .2020إقفال المدارس من فترة مارس إلى يونيو 
i.   سيكون التعليم إجباريا. 
ii. .سيتم تقييم أداء الطلبة وتقدمهم 

 

 الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني؟  شكلكيف سيكون  .2
 سيكون التالميذ في المدرسة بدوام كامل مع مدرس واحد. .أ

 قدر المستطاع(. تلميذا ، 15 عدد التالميذ فيها عنسيتم تقليص حجم المجموعات الطالبية )على أال يزيد   .ب
سيتمّكن التالميذ ضمن كل مجموعة طالبية التفاعل فيما بينهم ولكن يتوجب عليهم المحافظة على مسافة   .ج

 فاصلة عن المجموعات األخرى. 
 

 ؟ الثالث إلى الخامسالصفوف من الصف  شكلكيف سيكون  .3
 سيكون التالميذ في المدرسة بدوام كامل مع مدرس واحد. .أ

 سيتم تقليص حجم المجموعات الطالبية قدر المستطاع.   .ب
سيتمّكن التالميذ ضمن كل مجموعة طالبية التفاعل فيما بينهم ولكن يتوجب عليهم المحافظة على مسافة   .ج

 فاصلة عن المجموعات األخرى. 
 

 ؟ السادس إلى الثامنالصفوف من الصف  شكلكيف سيكون  .4
 سيكون التالميذ في المدرسة بدوام كامل مع مدرس واحد. .أ

 سيكون الصف بالحجم العادي.  .ب
سيتمّكن التالميذ ضمن كل مجموعة طالبية التفاعل فيما بينهم ولكن يتوجب عليهم المحافظة على مسافة   .ج

 فاصلة عن المجموعات األخرى. 
 

 ؟ التاسع إلى الثاني عشرالصفوف من الصف  شكلكيف سيكون  .5
الذي يعتمد على التناوب بين الحضور شخصيا  سيتابع الطالب تعليمهم وفق نموذج التعليم المتعدد الوسائط  .أ

 إلى المدرسة والتعّلم عن بعد )التناوب كل يومين(. 
 .الجسديخفض عدد الطالب في الصف التزاما  بالتباعد سيتّم  .ب



االلتزام بالتباعد الجسدي بين الطالب والمدرسين لمسافة متر واحد داخل قاعة التدريس. لن يتم تنظيم التالميذ يجب  .ج
 .وخيارات المقررات ةالدراسي  الجداولبسبب طالبية ضمن مجموعات 

اتباع التعليم المتعدد الوسائط من خالل سيتّم شخصيا  في المدرسة، الطالب في األوقات التي ال يتواجد فيها  .د
والتعلم  الدراسيةالتعليمية بما في ذلك التعّلم االلكتروني، والمشاريع  االستراتيجياتاستخدام مجموعة متنوعة من 

 التجريبي.
 

 

 عدد التالميذ في الصف السادس إلى الثامن كما هي الحال في الصفوف األخرى؟  خفض يتم   لم لماذا .6
 تقيدهممن المهم تقليص حجم المجموعات الطالبية مع التالميذ األصغر سنا  ألنه من الصعب ضمان  .أ

 بتوجيهات الصحة العامة لصغر سنهم.
يتمّتع طلبة الصف السادس إلى الثامن بالنضوج؛ فهم يدركون أهمية التدابير المفروضة ويكونون أكثر قدرة   .ب

 على االلتزام بها. 
 إال أنعدد الطلبة سيكون أكثر ارتفاعا  في المجموعات الطالبية بالصفوف السادس إلى الثامن،  بالرغم من أن .ج

 مما سيكون عليه في الثانوية العامة.مقيدا  أكثر ون سيكاألخرى احتكاكهم بالمجموعات الطالبية 
بسبب تفاعلها الطالبية خاضعة لقيود بالنسبة للطالب في الصف التاسع إلى الثاني عشر، ستكون المجموعات  .د

 اليومي مع أعداد أكبر من الطالب بسبب الجداول الدراسية والمقررات. 
 كان من المستحيلقررات الدراسية وفقا  الهتماماتهم وتطلعاتهم، بالنسبة لطالب الثانوية العامة الذي يختارون الم .ه 

 وضعهم ضمن مجموعات محددة. 
للحصول على المزيد من المعلومات :   executive summaryالرجاء مراجعة رابط الموجز التنفيذي  .و

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/RetouraLecoleS
ommaireExecutif.pdf" \h 

 
 ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها حفاظًا على سالمة طفلي؟  .7

خطة   إعدادتعمل كل من المدارس على س ،بالتشاور مع منسقي السالمة والصحة المهنية في المناطق التعليمية .أ
للتقيد بتوجيهات الصحة   الموضوعةإلجراءات تتناول بشكل مفّصل ا، 19-تشغيلية لمواجهة فيروس كوفيد

 العامة. 
 قبل موعد افتتاح المدارس. إلى أولياء األمورسيتم إرسال نسخة عن هذه الخطة  .ب
 

 ؟ التباعد الجسدي في المدارس ما هي شروط .8
في ومترين  إلزاميا  أثناء التواجد في الصف التاسع إلى الثاني عشر عتبر التباعد الجسدي لمسافة متر واحدي   .أ

 .المشتركة األماكن
داخل مجموعتهم وإنما خارج قاعة  بالنسبة لتالميذ الروضة إلى الصف الثامن، ال يعتبر التباعد الجسدي إلزاميا   .ب

 التدريس.
 

 ؟ كيف سيتم تعديل استخدام األماكن لتعزيز االلتزام بالتباعد الجسدي .9



بما يتوافق مع  جزءا  من الخطة التشغيلية التي ستضعها المدرسة سيتم تنظيم استخدام األماكن بالمدارس .أ
 . توجيهات الصحة العامة

 .االنتهاء من إعدادهاسيتم إرسال هذه الخطط إلى أولياء األمور فور  .ب
 

 ؟ هل سيكون لدى طفلي األدوات الالزمة للمشاركة بالتعليم عن بعد اعتبارًا من شهر سبتمبر .10
سيتابعون  الوحيدين الذينافتتاح المدارس، إن تالميذ الصف التاسع إلى الثاني عشر هم المتعلقة ب في الخطة  .أ

 .يعتمد على التناوب بين الحضور شخصيا  إلى المدرسة والتعّلم عن بعد ،راسيا  متعدد الوسائطنموذجا  د
 أجل، سيحتاج جميع الطلبة الحصول على األدوات التكنولوجية الالزمة لتمكينهم من متابعة دراستهم عن بعد. .ب
 األدوات. على هذه الحصول جميع الطلبة ل التي ستتيحنعمل حاليا  على تقييم السبل  .ج
 توفير المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.  الحقا  سيتم  .د
 

 ؟ طفلي بما في ذلك النقل المدرسي ب جدول الدراسة اليومي الخاصمتى يمكننا الحصول على  .11
إن إعداد الجداول المدرسية بما يضمن توافقها مع توجيهات الصحة العامة، سوف يتطّلب من المناطق   .أ

 لكثير من التخطيط.التعليمية والمدارس ا
الطالب من التنقل ضمن المدرسة بسالسة بهدف الحّد من االكتظاظ وتجّمع يتعين على هذه الجداول تمكين  .ب

 الطالب في األماكن نفسها وبشكل متزامن.
المدرسة، وفترات االستراحة  إلى  يجب توّقع إدخال تغييرات على جداول النقل المدرسي وأوقات دخول الطالب .ج

 والغداء.
 . 2020سيتم إرسال هذه المعلومات إلى أولياء األمور خالل شهر أغسطس استعدادا  الفتتاح المدارس  .د
 

 ؟ هل سيتعي ن على طفلي وضع كمامة في المدرسة .12
 بناء على المعلومات المتوفرة حاليا ، كال، لن يكون مطلوبا  من التالميذ وضع كمامة في المدرسة.   .أ
 

 ؟ المدرسين والعاملين بالمدرسة وضع كمامةهل سيتعي ن على  .13
 إن المدرسين والعاملين بالمدرسة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة. .أ
 

 ؟ هل ستتمكنون من االلتزام بتدابير التباعد الجسدي لمسافة متر واحد في قاعة التدريس ومترين خارج قاعات التدريس .14
 افة متر واحد في قاعات التدريس ولمترين خارجها.إن المساحات ستتيح التقيد بشروط التباعد الجسدي لمس .أ

بالرغم من ذلك، من المهم تثقيف الطالب ومساعدتهم على إدراك أهمية هذه التدابير لضمان االمتثال  .ب
 لتوجيهات الصحة العام.  

 
 ؟ما فاته من دروس  تعويضكيف ستضمنون أن كل تلميذ سيتمكن من  .15

المدرسون بتقييم التالميذ لتحديد أولويات التعليم التي تمّكن كل منهم من في مطلع العام الدراسي، سيقوم  .أ
 تحقيقها.



يعتبر المدرسون أخصائيون في شؤون التعليم وهم قادرون على وضع برنامج تعليمي مخّصص يتفق مع  .ب
 احتياجات طالبهم. 

 .ستعمل الفرق التعليمية على توجيه المدرسين ودعمهم في جهودهم لمتابعة الطلبة .ج
 

 
 أو ابنتي( ملتحق حاليًا بالثانوية العامة ولديه احتياجات خاصة. هل سيتمكن من حضور المدرسة يوميًا؟  )إن ولدي  .16

ستقوم الفرق االستراتيجية بتحديد الطلبة الذين ال يتمتعون باالستقاللية  المعمول بها،بناء على المعايير  .أ
 وسيحتاجون إلى حضور المدرسة يوميا . 

 .الحقا   سنوّفر المزيد من التفاصيل .ب
 

 ؟ األكثر عرضة لإلصابة الفئات من  الذين ُيعتبرون .ما هي الخطوط التوجيهية للطالب  .17
من الموصى به أن تتواصلوا مع أخصائي الرعاية الصحية الذي يتابع حالة طفلكم لتحديد ما إذا كان ي عتبر  .أ

 ن عليه حضور المدرسة أم ال.يتعيّ سو  عرضة لإلصابةمن الفئات األكثر 
إن الطالب الذين يتعذر عليهم حضور المدرسة بسبب وضع صحي يعانون منه، سيتعين على المدرس  .ب

 وضع برنامج دراسي لهم. 
 

هل ستواصل المدارس تقديم خدمات الدعم التعليمي في شهر سبتمبر )العالج الفيزيائي أو الطبيعي، العالج الوظائفي،  .18
 عالج النطق واللغة، وسواها(؟ 

 ات الدعم التعليمي متوفرة في شهر سبتمبر بالتوافق مع توجيهات الصحة العامة.  أجل، ستبقى خدم .أ
 

 هل سيتمكن األخصائيون الذين يوفرون خدمات الدعم التعليمي من دخول جميع قاعات التدريس؟   .19
سوف يتعّين على العاملين بمن فيهم األخصائيين الذين يعملون في أكثر من قاعة تدريس وأكثر من مدرسة  .أ

دة التقيد بتدابير وبروتوكوالت إضافية. سوف نبذل جهدنا للحّد من تنقالتهم من صف إلى آخر أو من واح
 مدرسة إلى أخرى.  

 
 االجتماع بأحد أعضاء هيئة التدريس؟ هل سيكون باستطاعتي الذهاب إلى المدرسة ألخذ طفلي أو   .20

ستكون الزيارات غير المجدولة مسبقا  أو بدون مواعيد محدودة. وستكون المكالمات الهاتفية ومنصات  .أ
وسائل التواصل الرئيسية بين العاملين بالمدرسة وأولياء األمور. أما االجتماعات  من التواصل االفتراضي، 

 الكمامات. وجها  لوجه، فيجب أن تتقيد بتوجيهات الصحة العامة، وقد تتطلب استخدام 
 
 
 
 
 


