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 وتنمية الطفولة وزارة الرتبية توقعات ومعايري  الدراسة"العودة إىل "تعكس خطة 
التشغيل اآلمن للمدارس احلكومية  يف مقاطعة نيو برنزويك الرامية إىل ضماناملبكرة 

هذه اخلطة يف احلد من االنتشار احملتمل  أهداف. تتمثل 19-خالل جائحة كوفيد
 تعليم عايل اجلودة.اخلدمات الطالبية و إىل جانب توفري ، 19-لفريوس كوفيد

واملدارس لتوفري الدعم للطالب املناطق التعليمية مندويب مع  الوزارةتتعاون  سوف
على حد سواء. وسينصب الرتكيز املستمر على أتمني التواصل املتسق  واملدرسني

 م املهين وتشجيع االبتكار يف قاعات التدريس. يوالشفاف، وتوفري فرص التعل

 الطالبية اتوحجم اجملموع التالميذ إىل املدارس حضور

 من الروضة إىل الصف الثاين  .1
 يف املدرسة بدوام كامل مع مدرس؛  .أ

 حيثما أمكن ذلك؛ و 15عن  معلى أال يزيد عدده عدد التالميذ يف كل جمموعةتقليص  .ب
 عن مسافة فاصلة على ولكن ينبغي احلفاظ  فيما بينهمميكن لألطفال ضمن اجملموعات التفاعل  .ت

  .اجملموعات األخرى

 من الصف الثالث إىل الصف اخلامس  .2
 يف املدرسة بدوام كامل مع مدرس؛  .أ

 تقليص حجم اجملموعة حيثما أمكن ذلك؛ و .ب
 عن مسافة فاصلة على ولكن ينبغي احلفاظ  فيما بينهمميكن لألطفال ضمن اجملموعات التفاعل  .ت

  .اجملموعات األخرى

 من الصف السادس إىل الصف الثامن  .3
 يف املدرسة بدوام كامل مع مدرس؛  .أ

 حجم الصف عادي؛ و .ب
 عن مسافة فاصلة على ولكن ينبغي احلفاظ  فيما بينهمميكن لألطفال ضمن اجملموعات التفاعل  .ت

  .اجملموعات األخرى

 الثاين عشر من الصف التاسع إىل الصف  .4

 )؛على األقلّ  احلضور إىل املدرسة ابلتناوب (كل يومني .أ

 خفض عدد الطالب يف الصف التزاماً ابلتباعد اجلسدي؛ و .ب

لن يتم تنظيم داخل قاعة التدريس.  مرت واحدملسافة  واملدرسنيلتباعد اجلسدي بني الطالب اب االلتزام .ت
 .املقرراتوخيارات  الرب�مج الدراسيبسبب التالميذ ضمن جمموعات 

فيها شخصياً  ونيف األوقات اليت ال يتواجدينبغي على طالب صفوف التاسع إىل الثاين عشر، 
 جمموعة متنوعة من الوسائلمن خالل استخدام  املتعدد الوسائطم ييف املدرسة، اتباع التعل

 . هة والتعلم التجرييبم االلكرتوين، واملشاريع املوجّ عليمية مبا يف ذلك التعلّ الت

 

 

 
 

أحدث  لتعكسهذه الوثيقة عند الضرورة  يتم تعديل 1
 وزارة موقع مراجعة رجاءال العامة. املتعلقة ابلصحة املعلومات

نسخة من لالطالع على أحدث  وتنمية الطفولة املبكرة الرتبية
التوجيهات احلالية حبسب حالة قد تتغري هذه . وثيقةهذه ال

.الطوارئ والتعليمات اإللزامية  

 
  التباعد االجتماعي

 مرت واحدالتباعد اجلسدي ملسافة يف حني أن 
https://www.who.int/emergencies/diseases/

novel-coronavirus-2019/advice-for-public" 
\h التاسع إىل الثاين عشر، سيتم  الصفعترب إلزامياً أثناء التواجد يف ي

التشجيع على االلتزام ابلتباعد اجلسدي ملسافة مرتين يف املناطق املشرتكة يف 
ذلك على العاملني يف املدرسة  تطبيقكافة املستو�ت الدراسية. ينبغي 

 والطالب أثناء تواجدهم خارج قاعة التدريس. 
حلد من االكتظاظ يُعىن العاملون يف املدرسة بوضع جداول هتدف إىل ا

وغريها من  اءدوالغاالسرتاحة، فرتات وضمان احرتام التجمعات الطالبية أثناء 
 التحركات ضمن املدرسة.
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إلزامية للعام الدراسي  املقرتحةم يستكون أهداف التعل
دراسي حمدد  . وسيتم إصدار منهج2020-2021

اهلدف متمحور حول كيفية حتقيق الطالب النتائج 
األساسية. وسيجري العمل على خفض االحتكاك بني 

 يف الصفالتدريس  اتداخل قاعوالطالب  املدرسني
التاسع إىل الثاين عشر. ميكن أن خيتلف معدل الوقت 

التدريس حبسب  اتيف قاع الذي ميضيه الطالب
 الصفوف واملدارس. 

تنظيم املدارس،  واملناطق التعليميةتتوىل املدارس 
والصفوف وقاعات التدريس لتوفري املنهج الدراسي مبا 

سُرتسل والتباعد اجلسدي.  التجمعاتيتوافق مع شروط 
يف  إىل العاملنيالسالمة والصحة حول ات إضافية تعليم

 .املناطق التعليمة واملدارس يف أقرب فرصة ممكنة

 معلومات إضافية:

م. ييف سبيل دعم التعل األماكن املتوافرةسُتستخدم كافة  •
خارجية  البحث عن أماكنملناطق التعليمية إلدارة احيق 
 لتلبية احلاجات التعليمية. يف اجملتمعأو 

املدارس على إعادة ترتيب قاعات التدريس مبا  ستعمل •
 يتوافق مع شروط التباعد اجلسدي ضمن القاعات.

ستعمل املدارس على إعادة ترتيب املناطق املشرتكة   •
 لضمان االلتزام ابلتباعد اجلسدي بني الفئات الطالبية.

وتنظيم  فالصفو دمج  احتماليةاملدارس يف  تنظرقد  •
  .فةتتضمن طالب من صفوف خمتل

 من  الصف التاسع إىل الصف الثاين عشر 

 حبيث يواظبون على احلضور إىل املدرسة  املتعدد الوسائطسيتابع الطالب تعليمهم وفق منوذج التعليم  •

 عن بعد. ميف املدرسة، التعلّ . وسيواصل الطالب يف األوقات اليت ال يتواجدون فيها على األقلابلتناوب كل يومني، 

 .االعتياديحجم الصف تعليم الطالب مبا يعكس املدرسون  سيتوىل •

املتعدد متواجدين بصورة شخصية أو مشاركني يف أنشطة التعليم وا ، سواء أكانالطالب كافة املدرسون مسؤولية يتوىل •
 . الوسائط

يف  خالهلاتواجدون ليت ال يلطالب حتقيقها يف األوقات اااملدرسون مسؤولية حتديد النتائج التعليمية اليت ينبغي على  يتوىل •
  .على سبيل املثال التعلم التجرييب، التعلم القائم على املشاريع أو التعلم عن بعد عرب االنرتنت)قاعات التدريس (

أ�م أو  ذات الصلةالتعليمية أو املوارد ينبغي على املدرسني التأكد من أن الطالب املتواجدين يف املنازل ميلكون املواد  •
 التعليم مباشرة عرب االنرتنت.يتلقون 

فرص التعلم التجرييب أو بعرب االنرتنت، أو  ابملقررات املتاحة االلتحاقميكن تشجيع الطالب على تبعاً لتوفر هذا اخليار،  •
خيارات مرنة يف ما يتعلق  منح الطالبتعليمية. جيب النتائج الأو سوى ذلك) لتحقيق  تعاوينال(م يسواها من وسائل التعل

 قررات الدراسية. ابمل

م عن بعد يف األوقات اليت يف اخليارات املطروحة لتسهيل التعلّ  الوزارةم. تبحث يسُتستخدم الوسائل التكنولوجية لدعم التعل •
 ال يتواجد الطالب فيها بصورة شخصية يف املدرسة. 

من التفاعل  كان من املمكن تعديلها للحدّ ع املدارس على مراجعة جداوهلا الزمنية اليومية واألسبوعية للتأكد ما إذا  ُتشجَّ  •
 والتقيد ابلتوجيهات اخلاصة ابلصحة والسالمة.  الطالببني 

 قواعد وقائية للعاملني والطالب األكثر عرضة لإلصابة 

إن الطالب والعاملني يف املدرسة املنتمني إىل الفئات الضعيفة من السكان مدعوون إىل 
أكد ما إذا كان إبمكا�م االلتحاق ابملدرسة. سيتوىل استشارة مزود الرعاية الصحية للت

ف وضع خطة تعليمية للطالب الذين ال يستطيعون احلضور إىل املدرسة س املكلّ املدرّ 
 .ألسباب صحية وتوفري الدعم التعليمي الالزم

 
 

  التشغيليةاخلطة 

تعمل كل من املدارس احلكومية، ابلتشاور مع منسقي السالمة والصحة املهنية 
، قبل 19-ملواجهة فريوس كوفيد تشغيليةيف املناطق التعليمية على تطوير خطة 

دارة العمليات إل، وحتديد الطرق اليت ستعتمدها املدرسة افتتاح املدارسموعد 
، املوافق عليها التشغيليةاخلطة  قوستتطر عايري اإلضافية. اليومية مع احرتام امل

 اإلجراءات املتعلقة بكيفية إىل لبشكل مفصّ  التعليمية، هيئة املنطقةمن قبل 
الطالبية ضمن املدرسة (خاصة يف املناطق اليت تشهد  اجملموعاتأداء وتنقل 

العامة  واملراحيضاكتظاظاً واملناطق املشرتكة كالغرف املخصصة للخزائن، 
 يف الطالب توصيلو  نزالخطة إلكما ستتضمن   .املالبس)تغيري  وغرف

معلومات عن ساعات العمل يف املدرسة والفرتات  املدرسة، ابإلضافة إىل
.ةماالنتقالية فضًال عن تطبيق الربوتوكوالت اخلاصة ابلصحة والسال
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