
  خطة شاملة للعودة إلى المدارس في العام 2020
 وضعت وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة، خطة

 شاملة للعودة إلى المدارس في بداية الفصل الدراسي 2020 في ظل انتشار جائحة

كوفيد-19

 ترمي هذه الخطة إلى تزويد المدارس والعائالت  بالتوجيهات الالزمة بشأن العودة

 إلى المدارس. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الخطة في الحد من انتشار وباء

 كوفيد-19 مع ضمان الحصول على تعليم عالي الجودة وكافة الخدمات الطالبية.

 تم نشر دليل إرشادي ألولياء األمور والجمهور، كما وضعت كل من المدارس خطة

تشغيلية خاصة بها

من يستطيع العودة إلى المدرسة؟
 تبدأ مرحلة التعلّم بدوام كامل لكافة الطالب مع عودتهم إلى المدارس

 في بداية الفصل الدراسي 2020. سوف يتابع الطالب من صف الروضة

 إلى الصف الثامن تعليمهم في المدارس، على أن يتابع طالب الصفوف

 الثانوية تعليمهم في المدارس والمنزل. سوف تختلف أوقات الحضور

 إلى المدارس باختالف الصف والمدرسةتعتبر األهداف التعليمية

المحددة في المناهج الدراسية إلزامية في العام الدراسي 2020-

 2021. سوف يوفر أعضاء الهيئة التعليمية الدعم الالزم للطالب كما

 سيقومون بتقييم أدائهم بناًء على االنجازات المحققة على مستوى

 النتائج التعليمية

قبل إرسال طفلي إلى المدرسة

 إذا كان طفلي أكثر عرضة لإلصابة ألنه

  يعاني من حالة صحية معينة

 راجع طبيبك للتأكد ما إذا كان بوسع طفلك الحضور إلى

.المدرسة أم ال

 في حال تبيّن بأن طفلك ال يستطيع الحضور إلى    

 المدرسة ألسباب صحية، جسدية أو نفسية، سوف يتم

 العمل على وضع خطة تعليمية خاصة بطفلك بالتنسيق

 .ما بين المدرس وأخصائي الدعم التربوي

  قم بقياس درجة حرارة جسم طفلك قبل ذهابه إلى

المدرسة

 إذا كان طفلك يتمتع بصحة جيدة ويفي بالمعايير

المحددة  في االستبيان، يمكنك إرساله إلى المدرسة

 في حال ظهرت على طفلك أعراض وباء كوفيد-19،

يجب أن تبقيه في المنزل وتتصل على الرقم 811

تأكد من تزويد طفلك بكمامة نظيفة قبل ذهابه إلى المدرسة

 ال يمكن للطفل المريض أو ألي شخص تظهر عليه أعراض

 فيروس كوفيد-19 العودة إلى المدرسة إال بعد أن يتعافى

 تماماً. ستبلغك هيئة الصحة العامة بموعد انتهاء فترة الحجر

الصحي

 يُسمح للطفل أو ألي شخص يعاني من الحساسية الموسمية أو

االحتقان األنفي أو سيالن األنف المزمن أن يعود إلى المدرسة
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 من المرجح إدخال تعديالت على  طرق النقل وجداوله الزمنية حفاظاً على التباعد

الجسدي والحؤول دون تجّمع عدد كبير من الطالب في نفس المواقع ونفس األوقات

 يجوز لطالب أو طالبين من العائلة نفسها الجلوس على

 نفس المقعد التزاماً بشروط التباعد الجسدي في حال

عدم استعمال الكمامات

 يجوز لطالب أو طالبين من العائلة نفسها الجلوس

 على نفس المعقد مع الحرص على استعمال الكمامة

 عند ركوب الحافلة والترّجل منها. يمكن للطالب

 نزع الكمامة في حال كان يجلس بمفرده أو مع

أحد أفراد عائلته

 كيف سيتم تأمين النقل إلى المدارس مع بداية

العام الدراسي؟

 في الحاالت التي يتعذر فيها الحفاظ على التباعد

االجتماعي، على الطالب استعمال الكمامات

 يجري حالياً تعديل خدمات النقل في المدارس لضمان توافقها مع

االجراءات المذكورة

من يجوز له الدخول إىل املدرسة؟

هل ميكنني زيارة طفيل يف املدرسة؟

 الطالب واملوظفون العاملون يف املدرسة وفق ما هو

 منصوص عليه يف قانون التعليم )املدرسون الزائرون، موظفو

 املنطقة التعليمية، املتطوعون، وسواهم من مقدمي الدعم

)الرتبوي

 عىل املدرسني الزائرين واملوظفني العاملني يف أكرث من مدرسة اتباع

 بروتوكوالت إضافية. ستسعى املنطقة التعليمية إىل خفض عدد

املدارس التي يقوم املوظفون املذكورون بزيارتها

 أي شخص ميلك ترصيحاً من مدير املدرسة )أعامل اإلصالح، الطوارئ،

)أخصائيو الشؤون االجتامعية وسواهم

 وهيئة WORKSAFENB ميكن لبعض املفتشني،  ومنهم ممثيل منظمة

الصحة العامة، إجراء عمليات تدقيق مخصصة لهذه الغاية

إن استخدام املدارس ألغراض مجتمعية قد تم تعليقه حتى إشعار آخر

 سيتم تنظيم اللقاءات الجامعية وسواها من الفعاليات املدرسية الكربى عرب

 منصات التواصل االفرتايض

 سوف نعمل عىل الحّد من الزيارات غري املجدولة مسبقاً وعدم تشجيعها

 سوف يُعتمد التواصل االفرتايض أو الهاتفي كوسيلة أساسية للتواصل. يف حال دعت

 الحاجة إىل تنظيم لقاء شخيص، يجب االلتزام بالخطوط التوجيهية للصحة والسالمة.

من املمكن أن تفرض الخطة التشغيلية الخاصة باملدرسة استعامل الكاممات
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 تعتبر األهداف التعليمية المحددة إلزامية للعام الدراسي 2020-2021. كما سيحرص

المنهج الدراسي على تحقيق األهداف األساسية

 سوف تُستخدم كافة األماكن المتاحة لتوفير بيئة محّفزة على التعلّم والحياة

 الدراسية لدعم التعلم )المساحات الخارجية، المساحات في المجتمع، المساحات

)في المنزل، وسواها

 من الممكن أن يتم دمج حصص دراسية أو مجموعات طالبية من صفوف  

 مختلفة

 إعادة ترتيب المساحات المشتركة لضمان توافر التباعد الجسدي بين   

المجموعات الطالبية، وبين الطالب واألشخاص البالغين

 تعديل الجداول الزمنية لتقليل االزدحام داخل المدارس وخارجها  

 وضمان االمتثال لنظام فقاعات الطالب أو التباعد الجسدي )فترات

 االستراحة، والغداء، تنزيل الطالب وتحميلهم من المدرسة،

)والتنقالت األخرى

كيف سيتم التعلّم أثناء الجائحة؟

 يُعنى العاملون في المدرسة بتنظيف وتعقيم

 المعدات التي يتشاركها الطالب )أجهزة

 الكومبيوتر، أجهزة الكترونية، معدات

 األلعاب الرياضية، اآلالت الموسيقية،

وسواها( بين االستخدام  واآلخر

 في حال تعذر تنظيف وتعقيم المعدات، يجب حصر

 استخدامها بطالب واحد أو عدم استخدامها على

االطالق

 كيف سيتم تنظيم األنشطة؟

BYOD PROGRAM

 أنشطة فردية أو توفير المزيد من المسافة بين الطالب

والعاملين في المدرسة حفاظاً على التباعد الجسدي

 تعاونت الفرق التربوية مع المناطق التعليمية ووزارة التعليم

 وتنمية الطفولة المبكرة لتحديد أولويات التعلّم في حال أدى

 االنتقال من مرحلة إلى أخرى إلى التأثير على سالسة عملية التعلّم

أو توفير الخدمات التربوية

 سيكون التعلّم إلزامياً وسيخضع التقدم المحرز من قبل الطالب

للتقييم

 سوف يستخدم طالب صف التاسع إلى الصف الثاني عشر منصات رقمية

 مختلفة في المدرسة وعن بعد، لتسهيل العمل التعاوني والتعلّم، وذلك مع

 عودتهم إلى المدرسة في بداية العام الدراسي 2020

 يشجع برنامج »احضر جهازك الخاص« الذي وضعته وزارة التعليم وتنمية

 الطفولة المبكرة الطالب على إحضار أجهزتهم االلكترونية الشخصية معهم

 إلى المدرسة. يمكن للعائالت التي تستوفي الشروط تقديم طلب عبر البوابة

 االلكترونية الخاصة بأولياء األمور. سيتم إرسال المزيد من المعلومات عن

  برنامج »احضر جهازك الخاص« مباشرة إلى العائالت التي بوسعها أيضاً االتصال
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 من الروضة إلى الصف الثامن: سوف يتم تقسيم الطالب إلى

 مجموعات دراسية )فقاعات(.  لن يكون التباعد الجسدي

إلزامياً ضمن الفقاعات

 الصفوف الثانوية: على الطالب الحفاظ على مسافة متر واحد

 بين بعضهم البعض داخل قاعة التدريس، ومترين أو متر واحد

مع استعمال الكمامة خارج القاعات الدراسية
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.استخدام المعقمات المسموح بها في كندا

 تدريب الموظفين العاملين في المدرسة على كيفية استخدام

هذه المنتجات

 تنظيف وتعقيم األسطح واألغراض التي يتم  لمسها بشكل متكرر

 )مقابض األبواب، الدرابزين، المواد التعليمية، وسواها( مرتين

في اليوم على األقل وعند اتساخها

 يجب غسل األغراض التي يضعها الطالب في أفواهم بالماء

الصالحة للشرب بعد تنظيفها أو تعقيمها

 سوف توضع في األماكن المشتركة محطة أو أكثر

لتعقيم اليدين وفقاً لحجم المكان

النظافة في المدرسة؟

متى ينبغي غسل اليدين؟
 على الموظفين العاملين في المدرسة والطالب

 غسل أيديهم بالماء والصابون بشكل متكرر لتجّنب

تفشي الفيروس

 على الموظفين العاملين في المدرسة غسل

:أيديهم في الحاالت التالية

قبل تحضير الطعام وبعده

 بعد مساعدة األطفال على استخدام

المراحيض

 بعد االستراحات 

 قبل وبعد إعطاء األدوية 

  السلوك يف املدرسة
)تجّنب املالمسة الجسدية عند التحية )كالعناق واملصافحة

 سيكون عدد الطالب الذين يستخدمون املراحيض يف آن معاً
محدوداً

 عىل املوظفني العاملني يف املدرسة الحفاظ عىل مسافة مرتين بني
بعضهم البعض

 عىل املوظفني العاملني يف املدرسة التأكد من غسل الطالب أيديهم قبل
االسرتاحة وبعدها

 لن يتم استخدام نوافري املاء. عند استخدام املحطات املخصصة لتعبئة املاء،
يجب الحرص عىل أال تالمس قارورة املاء الحنفية

تجّنب مالمسة الوجه، العينني، األنف والفم

 احرص عىل السعال أو العطس يف كم قميصك أو قم بتغطية فمك وأنفك
 مبنديل ورقي. تخلّص من املناديل املستعملة عىل الفور واغسل يديك أو

عّقمهام

:عىل الطالب واملوظفني العاملني يف املدرسة غسل أيديهم يف الحاالت التالية
)عند وصولهم إىل املرافق )ميكن االكتفاء باستخدام املعقم

قبل الوجبات وبعدها
بعد استخدام املراحيض

 بعد تنظيف األنف أو السعال أو العطس
 بعد مشاركة األلعاب، أغراض مشرتكة أو املواد التعليمية

 قبل وبعد أخذ الدواء
 بعد اللعب يف الهواء الطلق

 عىل املجموعات الطالبية )الفقاعات( الحفاظ عىل مسافة مرتين )2(
 بينها وبني املجموعات األخرى )الفقاعات(. عىل الطالب املتواجدين

 خارج الفقاعات الحفاظ عىل مسافة مرتين )2( أو مرت واحد )1( بني
 بعضهم البعض إذا كانوا يستعملون الكاممات

 عىل الطالب يف الصف السادس إىل الصف الثاين عرش تعقيم
طاوالتهم ومقاعدهم بعد انتهاء كل حصة دراسية

1-833-533-3664 (TOLL FREE)



 كيفية غسل اليدين بالماء والصابون بالشكل السليم

بلّل يديك  استخدم الصابون السائل أو
صابونة نظيفة

افرك يديك بقوة

 احرص عىل فرك جميع أسطح
يديك بشكل كامل

 نظّف بانتباه األماكن املحيطة
باألظافر وبني األصابع

 واصل فرك اليدين ملدة ال
تقل عن 20 ثانية

 اشطف يديك باملاء وجففهام
عىل النحو املالئم

 إذا أمكن، استخدم منديالً
 ورقياً القفال الحنفية. استخدم
 منديالً ورقياً لفتح الباب ثم

ارمه يف سلة املهمالت

.ضع كمية كافية من معقم اليدين  افرك ظهر اليدين والراحتني وبني األصابع،
.وحول األظافر واملعصمني

.افرك يديك معاً بقوة

.استمر يف الفرك حتى تجف يديك

 استعمال الكمامة
 على الطالب من الصف السادس إلى الثاني عشر استعمال الكمامات عند

 تواجدهم خارج قاعات التدريس. يُنصح أيضاً باستعمال الكمامات خارج

قاعات التدريس للطالب من الروضة إلى الصف الخامس

إن استعمال الكمامة داخل قاعات التدريس ليس إلزامياً

 في حال عدم توفر الماء والصابون وال أثر ألي أوساخ ظاهرة

 على اليدين، استخدم معقم اليدين الكحولي المسموح به

 في كندا. ال يجوز للطالب الصغار استخدام معقمات اليدين

من دون إشراف شخص بالغ

 يُنصح باستعمال كمامة نظيفة. يجب تكييف استعمال الكمامات مع المهمة، كما

 ينبغي وضع الكمامات، التخلّص منها أو غسلها بعد استعمالها على النحو المالئم.

ال يجب وضع الكمامات لفترة زمنية طويلة

 إن استعمال الكمامات لن يُساعد وحده على الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. عليك

االلتزام باالجراءات الوقائية الصحية والحفاظ على التباعد الجسدي في كافة األوقات

 إن األشخاص الذين يستعملون كمامات غير طبية أو غطاء للوجه، يسهمون في الحد

من انتشار الفيروس في حال استعمالها بشكل صحيح
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