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 الرفاه
 ثقافة االحرتام والوعي. •
 .ةاآلمنة والصحيتشجيع السلوكيات  •
 .األكثر عرضة لإلصابةزايدة الدعم للطالب  •
  .إيالء اهتمام خاص للصحة النفسية •

 
 

 

 8من الروضة إىل الصف 
 .القاعات الدراسيةتنظيم الطالب ضمن جمموعات يف الصف مع تقليص عدد الطالب يف  •
 .5ُيشّجع استخدام الكمامات خارج القاعات الدراسية لطالب صف الروضة إىل  •
 .8-6استخدام الكمامات خارج القاعات الدراسية لطالب الصف   •
 شّجع الطلبة على ممارسة النشاط البدين، واحلركة، واخلروج يف اهلواء الطلق.يُ  •

 
 

 
 

 12إىل  9الصف من 
 االحتياجات الفردية للطلبة. تراعيخيارات تعليمية مرنة  •
 االستفادة من استخدام التكنولوجيا لدعم التعليم. •
 استخدام الكمامات خارج الصفوف. •
 تشجيع التباعد اجلسدي يف الصفوف. •

 

 
 

 املباين
 مبا يدعم التباعد اجلسدي. وتعديلها واجلداول الزمنيةتنظيم الربامج  •
 وضع عالمات يف األماكن املشرتكة لتيسري تدفق السري. •
 ممارسات تنظيف معززة.  •
 كافيرتاي معدلة مبا يراعي متطلبات السالمة يف ظل انتشار الوابء.  •

 
 
 
 

 املدرسية احلافالت
 مسارات وجداول زمنية معدلة. •
 .إلزاميجيلسون مبعدل طالب يف كل مقعد، ووضع الكمامة غري  5طالب الروضة إىل الصف  •
 .إلزاميأفراد العائلة الواحدة ميكنهم اجللوس معاً ووضع الكمامة غري  •
 جيلسون مبعدل طالبني يف كل مقعد إذا كانوا يضعون كمامة.  12إىل  6طالب الصفوف  •
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ُ
ُ

ُحضراتُالطالب،ُالعاملنيُيفُاملدارس،ُوأولياءُاألمورُاألعزاء،
ُ

.ُملُيؤخذُهذاُالقرارُبسهولة.ُبلُمتُذلك2020ُ-2019املتبقيةُمنُالعامُالدراسيُُ،ُأخذتُوزارةُالتعليمُوتنميةُالطفولةُاملبكرةُالقرارُالصعبُإبقفالُاملدارسُخاللُالفرتة2020يفُأبريلُ
علىُسالمةُوصحةُالطلبةُوالعاملنيُيفُاملدارسُالذينُأيتونُيفُطليعة مسحُهذاُالقرارُللنظامُالتعليميُابلرتكيزُعلىُاالستعداداتُالطويلةُاملدىُللعامُالدراسيُُإىلُجانبُذلك،أولوايتنا.ُُحفاظاُ 

ُملنحُالطلبةُوالعاملنيُبيئةُتعليميةُوتدريسيةُصحية،ُآمنةُوإجيابيةُوإعادةُوضعُالطالبُعلىُمسارُالنجاحُاألكادميي.2020-2021ُُ
ُ

.ُاستمرتُيفُشهرُسبتمربُحنوُآمنُوصحيومساعدهتاُعلىُبدءُالتخطيطُلعودةُالطالبُإىلُاملدارسُعلىُواإلرشادُلتزويدُاملناطقُالتعليميةُابلتوجيهُُرفيعةُاملستوىيونيو،ُأطلقناُخطة12ُُيفُ
ُكثبُمعُهيئةُالصحةُالعامة،ُواملناطقُالتعليميةُواإلدارةُلتحديدُهذهُاخلطةُعلىُحنوُأوسعُوتنم إنُضمانُحصولُالطالبُيفُُيةُبيئةُتعليميةُآمنةُومضيافة.الكوادرُالعاملةُيفُالوزارةُابلعملُعن

تُاالطالبُوالنظامُاملدرسي.ُإنُالقراُرُواءُاألمورُمقاطعةُنيوُبرونزويكُعلىُالتعليمُالعايلُاجلودةُيبقىُرسالتناُاألساسية.ُويفُسبيلُحتقيقُهذاُاهلدف،ُسوفُحنتاجُإىلُمساعدةُودعمُأولي
ُاالعتبارُالواجب.ُفقدُأجريناُمشاوراتُابرزةُمعُشركائناُيفُالنظامُالتعليميُواجلهاتُاملعنيةُوهيئةُالصحةُالعامة.ُُإيالءواملناهجُاحملددةُيفُهذهُاخلطةُمّتُاختاذهاُبكلُأتٍنُومعُ

ُ
لطارئةُعلىُتوجيهاتُالصحةُالعامةُالتغيرياتُايتعنّيُموافاةُالعائالتُآبخرُكماُيفُاحلفاظُعلىُمدارسناُلتبقىُآمنةُوسليمة.ُُُوهيُاملسامهةُمشرتكةسؤوليةُمبأبناءُمقاطعةُنيوُبرونزيوكُُيضطلع

أنُنبنّيُلطالبناُأنُالتدابريُمعاُ ،ُميكنناُلسلوكياتُالسليمةاالحتذاءُابُنصائحُهيئةُالصحةُالعامةُمنُخاللُترسيخوإجراءاتُوممارساتُالنظامُالتعليميُحاملاُتتوفرُمعلوماتُجديدة.ُلدىُ
ُكوفيدُهيُعنصرُأساسيُاملوضوعةُ ُ.19ُملكافحة

ُ
.ُستخضعُهذهُاخلطةُللتطويرُوالتحديث2020ُقبلُالعودةُإىلُاملدرسةُيفُسبتمربُُاالطالبُوأولياءُاألمورُمعرفتهُحولُاملسائلُاليتُينبغيُعلىاملزيدُمنُاملعلوماتُُاإلرشاديُالدليلُيوفرُهذا

ُتوافرُمعلوماتُجديدةُمنُقبلُأخصائيُالصحةُالعامة.ُُُُيفُظلُّبصورةُمستمرةُ
ُ

علىُ ابملسؤوليةُللحّدُمنُالتعرضُلكوفيدُاملوضوعةُمنُأجلُتعليمُطفلكم.ُتوجيهاتُالصحةُوالسالمةُودعمُاتباعُأشجعكمُمجيعاُ  .ُمعُتضافرُاجلهود،ُوالتعاملُابحرتام19ُنضطلعُمجيعاُ 
ُوالتحليُابليقظةُفيماُنواصلُالتعايشُمعُهذاُالوابءُسوية.ُُيفُدورهاُالقيادي،ُستستمرُنيوُبرونزويكُوتوخيُاحلذر

ُ
ُعُحتيايت،ُم

 
ُ

ُكاردي ُدومنيك
 وزيرُالتعليمُوتنميةُالطفولةُاملبكرة
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 كلمة الرئيس الطيب األعلى

 

 

ُ

ُحضراتُالطالبُوالعاملنيُابملدارسُوأولياءُاألمورُاألعزاء،

روتنيُيتيحُُتنميةُالفرد،ُإىلُجانبُماُيوفرهُمنُوُالعلممفتاحُالصحةُوالعافيةُلدىُأطفالنا.ُواالنتظامُيفُحضورُاملدرسةُهوُأمرُهامُلتحصيلُُواجلودةُهالتعليمُالعايلُحننُندركُأنُاحلصولُعلىُ
ُلألطفالُالنموُوالتطور.ُ

ُكثبُمعُوزارةُالتعليمُوتنميةُالطفولةُاملبكرةُلوضعُهنجُيتيحُالعودةُ منيُمنُالتدريسُمعُضمانُتوفريُتدابريُوقائيةُمنُحتصيلُالعلمُواملعلُُّةإىلُاملدرسةُوميّكنُالطلبعملتُهيئةُالصحةُالعامةُعن
ُدرسة.ُعاملنيُيفُاملجلميعُأعضاءُاجملتمعُاملدرسيُمنُطالبُوأولياءُأمورُُو

ُ

علىُأطف يفُالعودةُاآلمنةُإىلُاملدارس.ُفالعائالتُميكنهاُأنُتؤثرُإجيابياُ  هاماُ  ُاهلاُواملسامهةُيفُاحلفاظُعلىُصحةُجمتمعاهتاُوذلكُمنُخاللُالتايل:ُيؤديُاألهلُدوراُ 

ُكوفيدُ •  ؛مثلُغسلُاليدين،ُاتباعُآدابُالسعالُوالعطاسُاملالئمة،ُومالزمةُاملنزلُيفُحالُالشعورُابملرض19ُانتهاجُالسلوكياتُاملطلوبةُللحّدُمنُانتشارُوابء

للتأكدُمنُعدمُإصابتهمُأبيُأعراضُواالتصالُعلىُالرقمُ •  ؛يُأعراضأالطيبُيفُحالُظهورُُللكشفأوُأخصائيُالرعايةُالصحيةُاألوليةُلرتتيبُموعد811ُُمراقبةُاألطفالُيومياُ 

ُكوفيدُُوالتحدثُمعُاألطفال •  والتغرياتُالطارئةُعلىُحياهتمُخاللُهذهُالفرتة.19ُُحول

يفُسبيلُتوفريُالتوجيهُحولُالتدابريُالوقائيةُُوالعامُالدراسي.ُُيفُاملشاركةُعلىُهذاُالصعيدُطيلةللعودةُإىلُاملدرسةُأبمانُوسوفُتستمرُُهذاُالنهجُالكاملُعلىُوضعُامةهيئةُالصحةُالعُتعاونت
ُكلُخطوةُخيطُو ُهاُعلىُهذهُالطريق.ُهبدفُإدارةُالوابء،ُسرتافقُهيئةُالصحةُأطفالناُوعائالهتمُواملدرسنيُوالعاملنيُابملدارسُيف

ُمعُحتيات

BA, BSc, MD, CCFPُالدكتورُجينفريُراسيل،ُ

ُالرئيسُالطيبُاألعلىُللصحة
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  التوجيهية املبادئ
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 وثيقة حية
املزيدُمنُاحلقائقُحولُانتقالُُالعلماءُحولُالعاملُاكتشافومعُ.2020ُاملدارسُيفُسبتمرُُالعودةُإىلهتدفُهذهُالوثيقةُإىلُتزويدُاجلمهورُابملعلوماتُحولُُ

ُكافةُالواثئقُذاتُالص19ُعدوىُالكوفيدُ عماُهيُعليهُاليوم.ُسيتمُتعديل لةُوكيفيةُضبطهاُوعالجها،ُسيجريُتعديلُالتوجيهاتُاحلكوميةُحبيثُقدُختتلفُأحياانُ 
 لتعكسُأيُمعلوماتُجديدة.ُ

 
 
 
 

 

 جودة التعليم 
املدارسُ تتمثلُرسالتناُيفُتوفريُتعليمُذاتُجودةُعاليةُجلميعُالطلبةُيف •

 احلكومية.ُ
سيحصلُالطلبةُعلىُتعليمُعايلُاجلودةُيقومُعلىُاملنهاجُالدراسيُحىتُيفُ •

 .19بسببُكوفيدُنعُفيهاُحضورُالتالميذُإىلُمبىنُاملدرسةُاحلاالتُاليتُميُ 
 

 بيئة تعليمية آمنة وصحية
 توجيهاتُالصحةُوالسالمة.ُتتضمنسيكونُلدىُكلُمدرسةُخطةُتشغيليةُ •

قبلُأولياءُاألمورُُمدرسةُمعاخلاصةُبكلُاخلطةُالتشغيليةُسيتمُمشاركةُ •
 افتتاحُاملدرسة.

ُدراسيةُضمنُجمموعات8ُُالصفُصفُالروضةُإىلُإنُتنظيمُطالب •
(ُسيحّدُمنُاحتمالُانتقالُالعدوىُيفُالبيئةُاملدرسيةُوتعزيز1ُ)فقاعة

ستسهمُاجملموعاتُضمنُالصفوفُيفُتيسريُالتفاعالتُاالجتماعيةُاآلمنة.ُ
 األفرادُالذينُاختلطواُببعضهمُالبعض.أثرُتقفيُ

ستستخدمُمدارسُالثانويةُالعامةُالتعليمُاملتعددُالوسائطُوستوفرُفرصُ •
تُالفرديةُأكثر،ُفضال ُعنُالتقيدُابلتباعدُاجلسديُتعليميةُتراعيُاالحتياجا

علىُاحلدُمنُاحتمالُانتقالُالعدوى.ُُ  حرصاُ 

ُ

ُ

 التعّلم بدوام كامل
لتنميةُاألطفالُوضمانُمستقبلُاملقاطعة.ي •  عتربُالتعّلمُأساسياُ 

الصحةُمقاطعتناُعلىُصعيدُبغضُالنظرُعنُاملرحلةُاليتُمتّرُهباُ •
ُكامل.،ُسوفُيستمرُالتعّلمُالعامة  بدوام

 يعتربُمبدأُاالندماجُاالجتماعيُحجرُالزاويةُيفُنظامناُالرتبوي. •
 

 التعاون مع هيئة الصحة العامة 
متُإعدادُهذهُاخلطةُابلتعاونُمعُهيئةُالصحةُالعامةُومكتبُالرئيسُ •

 الطيبُاألعلى.ُ

يفُضمانُتوفريُبيئةُمدرسيةُآمنةُ • رئيسياُ  تؤديُهيئةُالصحةُالعامةُدوراُ 
وسوفُنستمرُيفُالتعاونُمعُهيئةُالصحةُالعامةُعلىُمدارُوصحية.ُ

 العامُالدراسيُلضمانُحتديثُاملعلوماتُواتباعُاملمارساتُالفضلى.

يفُإحدىُاملدارس،19ُُيفُحالُمتُتسجيلُحالةُإصابةُمؤكدةُبكوفيدُ •
 ستعملُاملدرسةُاملعنيةُمعُهيئةُالصحةُالعامةُلدعمُتقفيُأثرُاملخالطني.

مباشرةُمعُُوتتواصللصحةُالعامةُقراراتُمستنريةُسوفُتتخذُهيئةُا •
 ملوافاهتمُابخلطواتُالتالية.ُأمورُالطلبةاملنطقةُالتعليمية،ُواملدرسةُوأولياءُ

 
 
 

 
 

 
 

ُمتُحتديدهاُللبقاءُمعا ُضمنُهذهُاجملموعةُيفُاملدرسة.تشريُعبارةُ"فقاعة"ُإىلُاجملموعاتُالطالبيةُاليتُُ 1



  إدارة الوابء 
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علىُفهمُاألدوارُواملسؤولياتُيفوضع إلدارةُالوابءُحرصاُ  19ُحالُتسجيلُحالةُإصابةُإجيابيةُبكوفيدُُتُوزارةُالتعليمُوتنميةُالطفولةُاملبكرةُابلتعاونُمعُهيئةُالصحةُالعامةُهنجاُ 
ُيفُالنظامُاملدرسي.

ُ
ُكانتُاحلالةُاإلجيابيةُيفُصفُمؤكدةُحالةُإجيابيةُتسجيلُقلقُإذاُماُمّتُنُيفُاملدرسةُابلُوقدُيشعرُأولياءُاألمورُوالطلبةُوالعامل يفُإحدىُاملدارس.ُمنُالطبيعيُأنُتوّدُمعرفةُماُإذا

نتيجةُفحوصاهتمُاصُالذينُجاءتُطفلك.ُسوفُتقومُهيئةُالصحةُالعامةُإببالغُهؤالءُاملعرضنيُخلطرُاإلصابةُابخلطواتُالتاليةُإالُأهناُلنُتقومُابإلفصاحُعنُأمساءُاألشخ
 محايةُخصوصيةُاملعلوماتُالشخصيةُتبقىُمنُأولوايتنا.ُ،ُألنإجيابية

 

 19التبليغ عن حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 
إحدىُتقومُهيئةُالصحةُالعامةُإببالغُاملدرسةُلدىُتسجيلُحالةُإجيابيةُيفُ •

 .املدارس

 أهايلُالطلبةُواجملتمعُاملدرسي.تتوىلُإدارةُاملدرسةُبتبليغُ •

 قدُتوفرُهيئةُالصحةُالعامةُمعلوماتُإضافية. •
 

 تقفي أثر املخالطني
مسؤوليةُتقفيُأثرُاملخالطنيُبدعمُمنُالنظامُهيئةُالصحةُالعامةُتتوىلُ •

 املدرسي.

العامةُستتمكنُاملدارسُمنُخاللُخطتهاُالتشغيليةُمنُتزويدُهيئةُالصحةُ •
بقائمةُاألشخاصُالذينُمنُاحملتملُأنُيكونواُقدُاختلطواُمعُحالةُإجيابيةُ

 .19بكوفيدُ

هيئةُالصحةُالعامةُمبقابلةُالطلبةُوالعاملنيُيفُاملدرسةُاملعنينيُ • ستقومُأيضاُ 
 لتقفيُأثرُاملخالطني.ُ

 

 القرارات
مباُفيهاُُالتناقليةتتوىلُهيئةُالصحةُالعامةُمسؤوليةُاالستجابةُلألمراضُ •

 .19كوفيدُ

ستقومُهيئةُالصحةُالعامةُمنُخاللُتقفيُأثرُاملخالطنيُوإدارةُاملخاطر،ُ •
اختاذُالقراراتُاملتعلقةُابألشخاصُالواجبُعليهمُاخلضوعُللحجرُالصحي.ُ

أوُعدةُأشخاص،ُصفاُ  أوُعدةُصفوفُأوُُواحداُ قدُيشملُذلكُشخصاُ 
 حىتُمدرسةُبكاملها.ُ

إببالغُهؤالءُاألشخاصُابنتهاءُفرتةُاحلجرُوموعدُت عىنُهيئةُالصحةُالعامةُ •
 عودهتمُإىلُاملدرسة.ُ

 دوار واملسؤوليات خالل تفشي الوابءاأل

 الطالب وأولياء األمور

أوُأخصائي811ُُإذاُشعرُأحدُالطلبةُابملرض،ُمنُاملهمُأنُيبقىُيفُاملنزل.ُاتصلُعلىُالرقمُ •
،ُواتبعُإرشاداتُأخصائيُالرعاية19ُدُالرعايةُالصحيةُإذاُظهرتُعلىُطفلكُأعراضُالكوفي

 الصحية.ُ

قبلُالذهابُإىلُاملدرسة.19ُُإجراءُالكشفُعنُكوفيدُ •  يومياُ 

 التعاونُوالتواصلُمهاُأساسيانُإلدارةُهذاُالوابء.ُ •

مكاملةُهاتفيةُعاجلةُتتعلقُبصحةُطفلكُخاللُاليومُالدراسي،ُسي طلبُمنكُُاستلمتإذاُ •
وقتُممكن،ُومباُيتوافقُمعُممارساتُاملدرسة.ُعلىُأولياءُُاصطحابُالطفلُإىلُاملنزلُأبسرع

 .منُاملدرسةُاألمورُأنُيكونُلديهمُخطةُبديلةُالصطحابُطفلهم

 املدرسة واملنطقة التعليمية

 توفريُبيئةُتعليميةُآمنة. •
 التنسيقُمعُهيئةُالصحةُالعامةُمنُخاللُتوفريُمعلوماتُحولُتقفيُأثرُاملخالطني. •
يف19ُُألهلُوالطلبةُيفُحالُمتُتسجيلُحالةُإصابةُإجيابيةُبكوفيدُتوفريُالتواصلُمعُا •

 إحدىُاملدارس.
علىُاحلضورُإىلُاملدرسة.ُ •  تزويدُالطلبةُخبياراتُالتعليمُعنُبعدُإذاُملُيكنُالطالبُقادراُ 
 

 الصحة العامة 
 واإلبالغُعنها.ُحالةُحمتملةُأوُإجيابيةحتديدُ •
ُكوفيدُ •  إجيابية.19ُُتبليغُاملدرسةُلدىُتسجيلُحالة
 التحكمُبتفشيُاألمراض. •
 توفريُالدعمُإىلُاملدارسُوالتعاونُيفُجمالُالصحةُوالسالمة.ُ •
ُكانُيتعنيُعليهمُاخلضوعُللحجرُ • تبليغُالطلبةُوأولياءُاألمورُوالعاملنيُيفُاملدرسةُإذاُما

 الصحيُابلتعاونُمعُاملدرسة.
ُهمُوالعاملنيُابملدرسةُعندماُيصبحُرجوعُالطفلُإىلُاملدرسةُآمنا .ُُُإعالمُالطلبةُوذوي •
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الصحة العامة تؤكد تسجيل 
حالة/حاالت إجيابية يف إحدى 

 املدارس
 

 

 

هيئة الصحة العامة تبّلغ املنطقة التعليمية  
  واملدرسة بوقوع حالة/حاالت إجيابية. 

املدرسة تتواصل مع اجملتمع املدرسي  
 ابلتعاون مع هيئة الصحة العامة 

 

 

 

 

هيئة الصحة العامة تتقفى أثر املخالطني  
 ويتم تبليغ األشخاص املعنيني. 

 

 

هيئة الصحة العامة حتدد اخلطوات التالية وتفرض 
اجملموعة على الشخص، اجملموعة يف الصف املعين أو 

  الطالبية احلجر الصحي.
 

 

 

 

هيئة الصحة العامة تبّلغ الشخص مبوعد 
  عودته إىل املدرسة.  
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 لكل مقيم يف نيو برونزويك دور يؤديه
والُحتكمُعلىُاآلخرينُورّكزُعلىُأداءُدورك. •  كنُلطيفاُ 
 منُخاللُممارسةُالنشاطُالبدينُوتشجيعُالصحةُوالعافية.ُُاهتمُبنفسكُوبعائلتك •
استبيانُالكوفيدُهوُأمرُأساسي.ُقبلُالذهابُإىلُُاإلجابةُعلىُأسئلةإنُ •

املدرسة،ُأتكدُمنُأنُطفلكُبصحةُجيدة.ُراجعُأسئلةُاستبيانُالكوفيدُكلُ
 صباح.

شعرتُأبنكُلستُُأو19ُإذاُظهرتُعليكُأوُعلىُطفلكُأعراضُالكوفيدُ •
 علىُماُيرام،ُإبَقُيفُاملنزل.ُ

علىُأهلُالطلبةُالذينُيعانونُمنُخماوفُصحيةُمعينةُأنُيناقشواُالعودةُإىلُ •
معُاملدرسةُصلةُاملدارسُمعُطبيبهم.ُجيبُعندهاُمشاركةُأيُمعلوماتُذاتُ

 لوضعُاخلططُاملالئمة.ُُ
 

 يف محاية نفسك، محاية اآلخرين

ُكمامةُمعهُإىلُاملدرسة.ُجيبُُكلُطالبُوعاملُيفُاملدرسةُالتأكدُُعلى • منُإحضار
 أنُتكونُالكمامةُنظيفة.

 إنُاخلضوعُلفحصُالكوفيدُلدىُظهورُاألعراضُهوُفعلُمسؤول. •

 بعُالعاملونُيفُاملدرسةُالربوتوكوالتُاخلاصةُابلطلبةُاملرضى.سوفُيتُّ •

 

إذا ظهرت عليك  811اتصل على الرقم 
 األعراض

 بزايرةُموقعُهيئةُالصحةُالعامةُللحصولُعلىُآخرُقائمةُابألعراض.ُقم •

 اخلرباء.ُإهنماتبعُنصيحةُهيئةُالصحةُالعامة:ُ •

ُ

 آداب سالمة العاملني 

إنُغسلُاليدينُبصورةُمنتظمةُهيُإحدىُالطرقُالفضلىُحلمايةُنفسكُومحايةُ •
التوجهُإىلُاملدرسةُُوعائلتكُمنُاإلصابةُابملرض.ُاغسلُيديكُلدىُمغادرةُاملنزل،ُ

 النهار.ُُوبصورةُمتكررةُطيلة

اغسلُيديكُابلصابونُواملاءُأوُاستخدمُمعقمُاليدين.ُقمُبغناءُأغنيةُ"سنةُحلوةُايُ •
 مرتني.Happy Birthday مجيل"ُ

لدىُالسعالُأوُالعطاسُُمنديلُورقيبتغطيةُفمكُوأنفكُمستخدما ُكوعكُأوُقمُ •
 ر.املستعملُعلىُالفُوُاملنديلصُمنُوختلُّ

 عينيكُوأنفكُوفمك.ُجتّنبُمالمسةُ •
 

 العافية والسالمة

ستستمّرُبرامجُالفطورُوالوجباتُاخلفيفةُبدونُانقطاعُلضمانُاألمنُ •
 الغذائي.

االحرتامُُيسودهاسيساهمُأولياءُاألمورُوالطالبُواملدرسةُيفُتنميةُثقافةُ •
 والوعي.

 تشجيعُالسلوكياتُاآلمنةُوالسليمةُوانتهاجها. •

 للصحةُوالعافيةُالنفسية.توفريُالدعمُ •
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ستخدمُالكافتريايُيقدُُماساحاتُجديدةُللقاعاتُالدراسية.ُفمنهاُستطّلُعليناُاملدارسُحبلةُجديدةُيفُشهرُسبتمرب.ُففيُسبيلُاستيعابُاجملموعاتُالطالبيةُاألصغرُحجما ،ُتعنّيُعلىُبعضُاملدارسُتوفريُم
ُكلُمنُاملدارسُخطتهاُالتشغيليةُاليتُستتضمنُتفاصيلُ  ملدرسةُداخلُاملبىن.ُابالطالبُوالعاملنيُُكيفيةُحتركحولُُأوُاملكتبات.ُستضع

 

 اخلطة التشغيلية

بروتوكوالتُالصحةُوالسالمةُستضعُاملدارسُخطةُتشغيليةُخاصةُهباُتتضمنُ •
 املعتمدة.ُسيتمُمشاركةُهذهُاخلطةُمعُأولياءُأمورُالطالبُواجملتمعُاملدرسي.

ُكيفيةُحتّركُالطلبةُوالعاملنيُيفُاملدرسةُداخلُاملبىنُلضمانُ • ستقومُاملدارسُمبراجعة
 التباعدُاجلسديُواحملافظةُعلىُسالمةُاجملموعاتُالطالبيةُيفُالصفوف.

انتهاءُُبعدجملموعاتُالطالبيةُاملعتمدةُيفُالصفوفُأوُالتباعدُاجلسديُجيبُالتقيدُاب •
 فرتاتُاالسرتاحة،ُوأوقاتُالغداء.احلصصُالدراسية،ُخاللُ

 

 احلافالت املدرسية

يتعنيُعلىُمجيعُالطالبُمنُصفُالروضةُإىلُالصفُاخلامسُاحلفاظُعلىُ •
 .ليسُإلزامياُ ُأنُوضعُالكمامةمسافةُمرتُواحدُ)طالبُواحدُيفُكلُمقعد(ُإالُ

بدونُاستعمالُكمامة. •  ميكنُلفردينُمنُالعائلةُنفسهاُاجللوسُمعاُ 

ُدخوليتعنيُعلىُالطالبُمنُالصفُالسادسُإىلُالثاينُعشرُوضعُكمامةُلدىُ •
ُكانُجيلسُوحدهُأوُجبانبُ احلافلةُواخلروجُمنها.ُجيوزُلطالبُنزعُالكمامةُإذا

 أحدُأفرادُأسرتهُطيلةُفرتةُركوبهُاحلافلة.

 قدُتقومُاملناطقُالتعليميةُإبعادةُتنظيمُطريقُاحلافالت. •

قدُتقومُاملدارسُبتعديلُجداوهلاُملراعاةُالتغيرياتُاليتُقدُتطرأُعلىُطريقُ •
 احلافالت.

 دخول حمدود وخاضع للرقابة 

للتحكمُ • علىُتيسريُتقفيُأثرُاملخالطني،ُسيكونُدخولُاملدارسُحمدوداُ  ُبتنقالتحرصاُ 
 األشخاص.ُ

حيثُأمكن.ملدرسةُواألشخاصُاآلخرينُبنيُابسيكونُتنّقلُالعاملنيُ •  املدارسُحمدوداُ 

ست فرضُبروتوكوالتُإضافيةُيفُجمالُالصحةُوالسالمةُعلىُكلُشخصُيدخلُمبىنُ •
 طالبُأوُالعاملنيُابملدرسة.ُالاملدرسةُوالُيعتربُمنُ

موعدُمسبقُأوُسيتمكنُأولياءُأمورُالطلبةُمنُدخولُاملدرسةُيفُحالُكانُلديهمُ •
 فقط.الصطحابُالطفلُمنُاملدرسةُ

يتعنيُعلىُأولياءُاألمورُوضعُكمامة،ُاحلفاظُعلىُالتباعدُاجلسدي،ُواتباعُأيُ •
 بروتوكوالتُأخرىُتتعلقُابلصحةُوالسالمة.

 

 إجراءات تنظيف وتعقيم معززة

متُوضعُبروتوكوالتُتنظيفُمعززةُسيتمُشرحهاُيفُاخلطةُالتشغيليةُاخلاصةُبكلُ •
 مدرسة.

شراءُلوازمُالتنظيفُمنُقبلُاملناطقُالتعليميةُلضمانُتوافرها. •  جيريُحالياُ 

 

 األيديحمطات تعقيم 

 ويفُكلُمنُمداخلُاملدرسة.ُُصفُّستتوفرُحمطاتُلتعقيمُاأليديُيفُكلُ •

 أوُتعقيمهاُبصورةُمنتظمة.ُُُاأليدييتعنّيُعلىُالطالبُوالعاملنيُيفُاملدرسةُغسلُ •

 

 الصاحلة للشربنوافري املياه 
لتوضيحُاستخدامهاُُتعليماتستتوفرُحمطاتُخمصصةُلتعبئةُقواريرُاملاءُوسيتمُوضعُ •

 اآلمن.ُ

 لنُيتمُاستخدامُنوافريُاملاء. •
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 املراحيض/غرف تغيري املالبس

 وضعُتعليماتُغسلُاليدينُيفُاملراحيض.ست •

تغيريُاملالبسُثالثُمراتُعلىُاألقلُيفُتنظيفُاملراحيضُوغرفُسيتمُ •
 اليوم.

منُاحملتملُأنُحتّدُاخلططُالتشغيليةُاخلاصةُبكلُمدرسةُعددُاألشخاصُ •
 داخلُاحلماماتُيفُأيُوقت.ُ

 

 الكافترياي

WorkSafeNBُسوفُتتبعُالكافتريايُمتطلباتُالصحةُالعامةُومنظمةُ •
 ملزوديُخدماتُالطعام.

رتكةُلتناولُالطعام،ُجيبُتطبيقُيفُاألماكنُاليتُختّصصُمنطقةُمش •
 متطلباتُالتباعدُاجلسدي.

الوجباتُبشكلُمتعاقبُللتناوبُبنيُُأوقاتُتناولترتيبُُمنُاحملتمل •
 اجملموعاتُالطالبية.ُُ

جيبُأنُتبقىُاجملموعاتُالطالبيةُعلىُمسافةُمرتينُمنُاجملموعاتُاألخرىُ •
ابلتباعدُاجلسدي.  التزاماُ 

علىُمسافةُمرتينُُوضوعنيُضمنُجمموعاتيبقىُالطالبُغريُاملجيبُأنُ •
ابلتباعدُاجلسدي.  التزاماُ 

 

 استخدام املدارس ألغراض جمتمعية

 متُتعليقُاستخدامُاملدارسُألغراضُجمتمعيةُحىتُإشعارُآخر. •

 

 التهوئة

إنُضمانُجودةُاهلواءُيفُاملدارسُكانُوالُيزالُمنُاألولوايتُلضمانُسالمةُوأمنُ •
 البيئاتُاملدرسية.

أنظمةُومتطلباتُالتهوئةُيفُاملدارسُللمراجعةُمنُقبلُهيئةُالصحةُالعامةُُخضعت •
 ووزارةُالنقلُوالبنيةُالتحتية.

يفُاملدارسُتستويفُمتطلباتُالصحةُوالسالمةُيفُ • إنُمعايريُونظمُالتهوئةُاملوجودةُحالياُ 
 هذاُالوقت.
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للحّدُمنُوقعُهذهُالتغرياتُعلىُالقاعاتُالدراسيةُقدرُاإلمكان.ُوابلرغمُمنُأنُاملدرسةُستكونُخمتلفة،ُإالُأنُاهلدفُيبقىُتوفريُُأنُجهودُطائلةُقدُب ذلتستكونُالقاعاتُالدراسيةُخمتلفةُهذاُالعام.ُإالُ
 اهلام.والعاملنيُيفُاملدرسةُدورهُُالبلكلُمنُالطتعليمُعايلُاجلودةُيفُبيئةُتعليميةُوتشغيليةُآمنةُحيثُسيكونُ

 

 اجملموعات الطالبية من صف الروضة إىل الصف الثامن

منُالصعبُعلىُالتالميذُالصغارُااللتزامُابلتباعدُاجلسدي.ُسيتمُتقسيمُ •
داخلُالصفوفُُدراسيةالروضةُإىلُالثامنُإىلُجمموعاتُُصفُطالب

 )فقاعة(.

ضمنُالفقاعات. •  لنُيكونُالتباعدُاجلسديُإلزامياُ 

سيتمُتعليمُالطالبُيفُكلُجمموعةُالطرقُاملالئمةُلسنهمُللحدُمنُ •
 االحتكاكُاجلسديُوتشجيعُاملمارساتُالصحيةُالسليمة.ُُ

لنُختتلطُاجملموعاتُالدراسيةُمعُطالبُاجملموعاتُاألخرى.ُسيتمُ •
 سافةُمرتينُبنيُاجملموعات.احلفاظُعلىُم

 منُاحملتملُاستخدامُمنصاتُالتعليمُاالفرتاضيُبنيُاجملموعات. •

عدةُُيزورونستوضعُبروتوكوالتُسالمةُمعززةُللعاملنيُيفُاملدارسُالذينُ •
 جمموعاتُدراسية.ُ

 حجم اجملموعات الصفوف

15ُتصغريُأحجامُاجملموعاتُالدراسيةُمباُيوازيُ 2الروضةُإىلُالصفُ
قدرُاإلمكان.ُُ  طالباُ 

3-5 22ُتصغريُأحجامُاجملموعاتُالدراسيةُمباُيوازيُ 
قدرُاإلمكان.ُُ  طالباُ 

6-8  أحجامُالصفوفُالعادية. 

التباعد اجلسدي لطالب الثانوية العامة )الصفوف 
9-12) 

يفُسبيلُتزويدُطالبُالثانويةُالعامةُخبياراتُتعليميةُذاتُطابعُشخصي،ُلنُيكونُ •
تقسيمُهؤالءُالطالبُ  .جمموعاتُدراسيةُإىلممكناُ 

يفُسبيلُتيسريُالتباعدُاجلسديُوضمانُجودةُالتعليم،ُمنُاحملتملُلطالبُالثانويةُ •
علىُاحلضورُإىلُاملدرسةُمتابعةُتعليمهمُيفُبيئةُتعليميةُمتعددةُالوسائطُحبيثُيواظبونُ

 ُابلتناوبُكلُيومنيُكحّدُأدىن.

ميكنُتشغيلُاملدارسُاليتُتستطيعُااللتزامُابلتباعدُاجلسديُوالتقيدُبروتوكوالتُالصحةُ •
 والسالمةُبدونُتطبيقُخطةُاحلضورُالتناويبُللطالب.

ينُيتعنيُعلىُطالبُالثانويةُاحلفاظُعلىُمسافةُمرتُواحدُداخلُالقاعةُالدراسيةُومرُت •
ابلتباعدُاجلسدي.ُ  خارجُالقاعةُالدراسيةُالتزاماُ 

سيتمُتسجيلُحضورُوغيابُالطلبةُامللتحقنيُبنموذجُالتعليمُعنُبعدُأوُاملتعددُ •
 الوسائط.ُ

 

 احِم نفسك واحِم اآلخرين يف قاعة التدريس

 .19ابَقُيفُاملنزلُإذاُشعرتُابملرضُأوُظهرتُعليكُأعراضُالكوفيدُ •

احرصُعلىُغسلُيديكُأوُتعقيمهماُلدىُوصولكُإىلُالصفُ •
 خاللُالنهار،كماُتقتضيهُاحلاجة.ُوبشكلُمتكرر

 لتباعدُاجلسدي.ابُوالتزمدُتقيُّ •

 مارسُآدابُالنظافةُالشخصية. •
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 الكمامات االجتماعية

 .19عدوىُكوفيدُُنتقالاُلكبحعالةُفتعتربُالكماماتُاجملتمعيةُوسيلةُ •

ُكمامةُنظيفةُالستخدامهاُ • يتعنيُعلىُمجيعُالطلبةُوالعاملنيُيفُاملدرسةُإحضار
 خاللُاليومُالدراسي.ُ

ولكنُُحاالتُالطوارئُعلىيوصىُابستخدامُالكماماتُيفُمجيعُالتدريباتُ •
 ليسُعلىُحسابُاالستجابةُللتدريب.ُ

 الدراسية.نُيكونُالطالبُملزمنيُبوضعُالكماماتُضمنُجمموعتهمُل •

عندماُجيبُتشجيعُالطالبُمنُصفُالروضةُإىلُاخلامسُعلىُوضعُالكمامةُ •
.ُداخلُمبىنُاملدرسةاألماكنُاملشرتكةُُيكونواُخارجُجمموعاهتمُالدراسيةُيف

وأنخذُعلىُسبيلُاملثالُالذهابُإىلُاحلمام،ُزايرةُاملعّلمةُاملعنيةُابلدعمُ
 الرتبوي،ُوسوىُذلك.ُ

الكماماتُيفُاألماكنُاملشرتكة12ُُإىل6ُُجيبُأنُيضعُالطالبُمنُالصفُ •
 خارجُصفوفهم.ُ

 املشرتكة املدرسية املعدات 

ُكافةُاملعداتُاملدرسيةُاليتُيتشاركهاُالطالبُبنيُكلُاستخدامُوآخرُمثلُ • جيبُتعقيم
 ويفُوسواها.،ُواآلالتُاملوسيقية،ُوأجهزةُاملايكُراملاديالتعليمُُولوازمأجهزةُالكمبيوتر،ُ

اللوازم،ُجيبُاستخدامهاُمنُقبلُطالبُواحدُمثلُعجينةُالُميكنُتعقيمُيفُحالُ •
 ُاللعبُ"بليهُدو".ُ

وكراسيهمُبعدُكلُحصةُُطاوالهتمتعقيم12ُُإىل6ُُيتعنيُعلىُالطالبُمنُالصفُ •
 دراسية.ُ
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ُكاملُجلميعُالطالب.ُسيتمُتعليمُاملنهاجُالدراسيُالعاديُوسيخضعُالطالبُللتقييمُ مواردُإضافيةُلدعمُالعافيةُوالصحةُُستتوفرتوزيعُكشفُالعالماتُبصورةُدورية.ُُوسيكونُالتعليمُبدوام
 النفسية.

 

 الصف الثامنالتعليم من صف الروضة إىل 

ُكامل.ُ •  سيواظبُطالبُصفُالروضةُإىلُالثامنُعلىُحضورُاملدرسةُبدوام

 عُعلىُالتوعيةُابلسالمةُوالصحةُيفُاملنهاجُالدراسي.ست درجُاألنشطةُاليتُتشجُّ •

اجملموعاتُُإحدىسيتمُاحلّدُمنُعددُالعاملنيُيفُاملدرسةُالذينُيتفاعلونُمعُ •
 .الدراسية

يفُاهلواءُالطلقُمباُفيهاُاسرتاحةُالوجبةُاخلفيفة،ُالتعليمُُاألنشطةُالتعليميةُعست شجُ  •
 املرتبطُابملكان،ُوالوقتُاحلرُغريُاملخططُله.

 

 تعليم طالب الثانوية 

سيشاركُطالبُالثانويةُالعامةُيفُبيئةُتعليميةُمتعددةُالوسائطُيفُاملدرسةُوعلىُ •
 شبكةُاالنرتنت.

ُكلُيومنيُعلىُ •  األقل.سيكونُالطالبُيفُاملدرسة

 الطالبُعنُبعد.ُتعّلمسيتمُتسجيلُاحلضورُوالغيابُلدىُ •

إىلُاملدرسةُمنُاحملتملُأنُيوصيُالفريقُاالسرتاتيجيُبعضُالطالب • ُابحلضورُيومياُ 
 .ُهبمُالتعليميةُاخلاصةُاخلطةُاليتُمتُحتديدهاُيفهبدفُحتقيقُالنتائجُالتعليميةُ

احلضورُإىلُاملدرسةُُ،املهنيةُمثالُ منُاحملتملُالسماحُللطالبُامللتحقنيُابلصفوفُ •
 يوميا .ُُ

سيستخدمُالتعليمُاسرتاتيجياتُتربويةُخمتلفةُمثلُالتعليمُاإللكرتوين،ُاملشاريعُ •
 .ُوالتعليمُالعمليالدراسية،ُ

مُالطالبُمبفردهمُوضمنُجمموعات.ُسيتمكنُالطالبُمنُالوصولُإىلُسيتعلُّ •
 لتواصلُوالعملُمعُزمالئهمُالطلبة.ُاملساحاتُاالفرتاضيةُاليتُتتيحُهلمُالتعاونُوا

 .ُألهدافُالتعّلمسيحضرُالطالبُجهازهمُاإللكرتوينُاخلاصُهبمُإىلُاملدرسةُ •

احضرُجهازكُسيتمُتعزيزُالبنيةُالتحتيةُلتكنولوجياُاملعلوماتُهبدفُدعمُمبادرةُ" •
 ".بكُاخلاصاإللكرتوينُ

احملتملُتوفريُأماكنُتعليميةُإضافيةُيفُاجملتمعاتُاحملليةُلدعمُالطالبُالذينُقدُمنُ •
 الُتتوفرُلديهمُانرتنتُأوُإمكانيةُالوصولُإىلُالتكنولوجيا.ُ

 التباعد اجلسدي، املوسيقى والفنون

الرتبيةُالبدنية،ُاملوسيقىُوالفنونُهيُعناصرُأساسيةُمنُاملنهاجُالدراسي.ُجيبُ •
 تشجيعهاُوتعليمهاُحيثُأمكن.ُ

 استخدامُاملعداتُواللوازمُاليتُيتشاركهاُالطالبُإالُبعدُتعقيمها.ُلنُيتمُّ •

نعُالغناءُوالعزفُعلىُآالتُالنفخُاملوسيقية.ُ •  مي 

 
 

ة وغريها األنشطة املنهجية، والرحالت املدرسي
 من األنشطة األخرى

:ُي سمحُإبجراءُهذهُاألنشطةُماُدامتُتلتزمُمبتطلبات8ُمنُصفُالروضةُإىلُ •
 اجملموعاتُالدراسية.ُ

:ُي سمحُإبجراءُهذهُاألنشطةُماُدامُالطالبُيستطيعون12ُإىل9ُُمنُصفُ •
 االلتزامُابلتباعدُاجلسدي.ُ

لصحةُومفروضةُمنُقبلُستلتزمُهذهُاألنشطةُأبيُبروتوكوالتُإضافيةُمرتبطةُاب •
 هيئةُالصحةُالعامة.ُ

سيتمُمحايةُاجملموعاتُالدراسيةُعندماُيشاركُالطالبُبنشاطُقائمُخارجُحرمُ •
 املدرسة.ُ

 يوصىُمبمارسةُاألنشطةُيفُاهلواءُالطلقُوإعطائهاُاألولوية.ُ •

 

 التجمعات

اليتُتستلزمُُأوُالتجمعاتُاملدرسيةُالكبريةُإبقامةُالفعالياتسمحُلنُيُ  •
 احلضورُشخصيا .ُومنُاحملتملُإجرائهاُعلىُمنصاتُاالتصالُاالفرتاضية.ُ
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 التعليم عن بعد سيستمر خالل تفشي الوابء 

 

خاللُتفشيُالوابء.ُويفُهذهُاحلالة،ُميكنُتوقعُسيبقىُالتعليمُإلزامياُ  •
 استخدامُالطرقُالتعليميةُالتالية:ُُ

 

 الصف  الطريقة التعليمية مع املدّرسالتواصل 
 

ُإشرافُيومي 2ُ - الروضة تعتمدُعلىُالورق

تعتمدُعلىُالورقُمعُاستخدامُحمدودُ التفاعلُالرتبويُالروتيين
 للتكنولوجيا

3-5ُ

8ُ-6 تعتمدُعلىُالتكنولوجيا التعليمُالعاديُ

12ُ-9 تعتمدُعلىُالتكنولوجيا التعليمُالعاديُ

 

حتديدُأولوايتُاألهدافُالتعليميةُخاللُتفشيُمنُاحملتملُأنُي عادُ •
 الوابء.ُ

الذينُال8ُُإىل6ُُطالبُالصفُُعلىسيتمُتوزيعُأجهزةُإلكرتونيةُ •
ُيفُحالُ ُالوصولُإىلُالتكنولوجيا ُالطالبميكنهم ُعلىُهؤالء ُتعّذر

 احلضورُإىلُاملدرسة.ُ

ُودقيقةُ • ُحديثة ُقائمة ُتوفر ُمن ُالتأكد ُاملدارس ُمديري ُعلى يتعنّي
 ابلطالبُالذينُحيتاجونُإىلُالتكنولوجياُلدعمُالتعليمُاإلجباري.ُ


