التاريخ2020-8-16 :

الســـادة أولـيــــاء األمـــــور
تـحـيـــة طـيــبــــة وبـعـــد،،،

المحـتـرمـيــن،،،

الموضوع :سياسات وإجراءات إعادة فتح المدرسة للعام الدراسي الجديد 2021/2020
نود أن نحيط سيادتكم علما ً بأنه في ضوء متابعتنا المستمرة لإلرشادات والتعليمات الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة بشأن التطورات
والمستجدات فيما يتعلق بإعادة فتح المدارس ،نود أن نستعرض مع سيادتكم مجموعة من النقاط الهامة والرئيسية حول التغييرات التي
سيتم إحداثها في اإلجراءات والسياسات المدرسية في العام الدراسي الجديد  2021/2020والتي قد تتغير بمرور الوقت .لذا نرجو
من سيادتكم أخذ الوقت الكافي لقراءة المعلومات الواردة أدناه بعناية شديدة وإستيعابها جيدا ً نظرا ً ألهميتها.
مالحظة هامة :يرجى العلم بأنه وفقا ً آلخر المستجدات والتطورات حول إعادة فتح المدارس ،تم السماح لجميع طلبة المدارس
إبتداءا ً من الروضة األولى وحتى الصف الخامس اإلبتدائي من العودة إلى نظام الدوام الكامل في المدرسة وذلك في األسابيع األربعة
األولى من العام الدراسي الجديد .2021/2020
أوقات الدوام المدرسي ومواعيد الذهاب واإلنصراف للطالب:
في إطار اإللتزام بتطبيق إجراءات التباعد اإلجتماعي حفاظا ً على صحة وسالمة أبنائنا الطالب ،سيتم تقليل المدة الزمنية ألوقات
اإلستراحة للطالب ،وبالتالي عدم السماح بالتجمعات الكبيرة للحد من إنتقال العدوى .كما سيتم البدء في إعطاء الحصص الدراسية
في تمام الساعة  8:00صباحا ً وذلك دعما ً للطالب خالل هذه الفترة .وسيتوجب على طالب المركبات الخاصة الوصول إلى المدرسة
مابين الساعة  7:15صباحا ً والساعة  7:40صباحاً ،فيما سيصل طالب الحافالت إلى المدرسة مابين الساعة 7:40صباحا ً والساعة
7:50صباحاً ،وذلك منعا ً لإلختالط والتجمعات الغير ضرورية.
كما سيتم فتح بوابات المدرسة إبتداءا ً من الساعة  7:15صباحاً .وفي حالة رغبة سيادتكم في إحضار ابنكم  /ابنتكم إلى المدرسة
مبكرا ً قبل هذا الموعد ،يرجى من سيادتكم التواصل مع إدارة المدرسة إلتخاذ الترتيبات الالزمة .ومن المقرر أن ينتهي الدوام
المدرسي لطالب مرحلة رياض األطفال في تمام الساعة  12:15ظهرا ً بينما ينتهي الدوام المدرسي لبقية طالب المراحل األخرى
في تمام الساعة  1:30ظهراً .وسيم السماح أوالً لطالب الحافالت باإلنصراف ،بينما طالب المركبات الخاصة فسيتم السماح لهم
باإلنصراف مع ذويهم بدءا ً من الساعة  1:30ظهرا ً حتى الساعة  1:45ظهراً ،وسيتم إبقائهم داخل الصف مع المعلم  /المعلمة لحين
اإلنصراف مع ذويهم .وتنفيذا ً للتعليمات الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة ،سيتم تعليق اإلنشطة الالصفية ،لذا فمن الضروري جدا ً
أن ينصرف الطالب مع ذويهم في الفترة الزمنية المحددة .وسيتم موافاتكم بمزيد من التفاصيل حول اإلجراءات الواجب إتخاذها عند
إنصراف الطالب مع ذويهم في أقرب وقت ممكن.
وقد تم تخصيص بوابات دخول وخروج لطالب رياض األطفال وبإمكان أشقائهم من المراحل األخرى إستخدام نفس البوابات .أما
بالنسبة لبقية طالب المراحل األخرى إبتداءا ً من الصف األول اإلبتدائي وحتى الصف االخامس ،فقد تم تخصيص بوابات أخرى
للدخول والخروج.
Exit Time
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Students
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KG bus students

12:15 pm
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2 pm
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KG

2:10 – 2:30pm

7:45 – 8:10am

Main entrance

Grade 1 - 5

وسيتم قياس درجات الحرارة لجميع األشخاص الذين يدخلون المبنى المدرسي وأي شخص تزيد درجة حرارته عن  37درجة مئوية،
سيتم عزله على الفور وإرساله إلى المنزل .وبالتالي يجب على أي شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 ،)19اإلمتناع عن الذهاب إلى المدرسة واللجوء إلى المساعدة الطبية أو الفحص أو العالج المنزلي .وكذلك سيتم قياس درجات
الحرارة لجميع الطالب عند مدخل المدرسة مع التحقق من أنهم مقيَّدون في سجالت المدرسة .وبالنسبة للطالب الغير مسجلين أوالذين
ظهرت عليهم عالمات المرض أو لديهم إرتفاع في درجات الحرارة ،سيتم عزلهم وإرسالهم على الفور إلى منازلهم.
وينبغي على جميع الطالب البالغين من العمر  6سنوات وما فوق إرتداء كمامات الوجه من أجل الدخول إلى المبنى المدرسي مع
وجوب إحضار كمامة ثانية إلرتدائها بعد إنتهاء وقت تناول الغداء وأخرى إضافية إلستخدامها في حالة الفقدان أو التلف .أما بالنسبة
للقفازات فهي ليست ضرورية .وبالتالي يجب إرتداء الكمامات في جميع األوقات بإستثناء وقت الغداء.
وسيتم تزويد الفصول الدراسية بأجهزة تعقيم يدين مع صندوق نفايات مغلق للتخلص من الكمامات.
كما سيتم إعتماد نظام أحادي اإلتجاه في المدرسة وقد تم وضع الفتات وملصقات لتذكير جميع األفراد والعاملين بالمدرسة بقواعد
وإرشادات السالمة وكيفية إتباعها.
وإمتثالً للتعليمات الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة ،فإن موظفوا المدرسة والطالب المقيدين في سجالت المدرسة هم فقط
المصرح لهم بالدخول إلى المبنى المدرسي.
َّ
وفي أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد ،سيكون هناك عودة جزئية للحياة المدرسية وبالتالي سيتم موافاتكم لحقا ً بالمزيد من
التفاصيل حول هذا الشأن.
الحقائب المدرسية وأدوات القرطاسية:
تنفيذا ً للقرارات والتعليمات الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة ،يرجى من سيادتكم اإلطالع أدناه على الجدول الخاص بأوزان
الحقيبة المدرسية وفقا ً للمراحل الدراسية.
المرحلة الدراسية
روضة أولى
روضة ثانية
األول اإلبتدائي
الثاني اإلبتدائي
الثالث اإلبتدائي
الرابع اإلبتدائي
الخامس اإلبتدائي
السادس اإلبتدائي
السابع
الثامن

أدوات القرطاسية:

الحد األقصى لوزن الحقيبة المدرسية (كغ)
2.2
2.4
2.6
3.0
3.4
3.8
4.1
4.5
5.0
5.8

قد تم تسليم أولياء األمور قائمة بأدوات القرطاسية الالزمة ،وبالتالي يتعين على جميع الطالب إحضار هذه األدوات في اليوم األول
من الدوام المدرسي مع اإلحتفاظ بهذه األدوات في المدرسة طوال الفترة الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد
.)19
طالب مرحلة رياض األطفال (:)KG1 & KG2
نظرا ً لصغر سن طالب رياض األطفال  ،سيتم تدريس هؤالء الطالب في مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من  10طالب.
وستكون كل مجموعة منفصلة عن األخرى مع عدم السماح لهم بالتالمس الجسدي أو اإلختالط مع طالب المجموعة األخرى.
وتنفيذا ً لإلرشادات والتعليمات الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة ،لن يتم السماح للطالب بأخذ األدوات والمستلزمات اليومية (
أوراق العمل والدفاتر) إلى المنزل وذلك للحد من مخاطر إنتقال العدوى.
وسيتم السماح لولي أمر واحد فقط بالدخول إلى المبنى المدرسي لمرافقة وإستالم الطفل عند األوقات المحددة للدخول والخروج من
المدرسة ،شريطة أن يلتزم ولي األمر بإرتداء الكمامة وأن ال تزيد مدة بقائه داخل المبنى المدرسى عن  10دقائق كحد أقصى.
طالب المرحلة اإلبتدائية (:)1-5
سيتم تدريس هؤالء الطالب في مجموعات ،بحيث تتكون كل مجموعة من  15طالب في الفصل .وسيبقى غالبا ً هؤالء الطالب في
نفس فصولهم الدراسية طوال اليوم .قد تكون بعض الفصول أكبر أو أصغر بحسب مساحة الفصول الدراسية ،إال أنه سيتم اإللتزام
بتطبيق التباعد اإلجتماعي بين الطالب من خالل ترك مسافة ال تقل عن  1.5متر عن بعضهم البعض .وسيتم إتخاذ التدابير
واإلجراءات اإلحترازية الالزمة خالل أوقات اإلستراحة وتناول الغداء مثل ما هو مطبَّق مع طالب المراحل الدراسية األخرى وذلك
للحد من اإلختالط والتالمس الجسدي .كما لن يتم السماح للطالب األدوات والمستلزمات اليومية ( أوراق العمل والدفاتر) إلى المنزل
وذلك للحد من مخاطر إنتقال العدوى.
طالب المرحلة اإلعدادية (:)6-8
بمجرد السماح لهم بالعودة إلى نظام الدوام الكامل في المدرسة نظير طالب المرحلة اإلبتدائية ،سيتم تدريس طالب المرحلة اإلعدادية
في فصل واحد قدر اإلمكان وسيتم إعطاء جميع الحصص الدراسية في مجموعات ثابتة بإستثناء المواد اإللزامية .أما بالنسبة للمواد
األخرى المتخصصة مثل مادة العلوم ،سيتعين على الطالب اإلنتقال إلى هذه الفصول الدراسية.
المناهج الدراسية:
سيتم اإلستمرار في تدريس جميع الحصص الدراسية بإستثناء حصة التربية الرياضية وتكنولوجيا الغذاء (التدبير المنزلي) ،حيث أنه
غير مسموح في الفترة الحالية إعطاء حصة التربية الرياضية في المدارس إال أنه قد يُسمح لمعلمي التربية الرياضية بإنشاء مقاطع
فيديو بحيث يتمكن الطالب من مشاهدة هذه المقاطع في المنزل ،حيث أننا نشجع على إتباع هذه الطريقة وذلك حفاظا ً على الصحة
ا لبدنية ألبنائنا الطالب .وفي األسبوع األول سيتم التركيز على تعريف الطالب بتدابير السالمة واإلجراءات اإلحترازية التي ستتبعها
المدرسة حفاظا ً على صحتهم وسالمتهم باإلضافة إلى اإلجراءات الواجب إتباعها من جانبهم للمحافظة على أنفسهم مع ضرورة القيام
بتعزيز الصحة النفسية والبدنية للطالب.
التعليم عن بعد والتعليم الهجين:
في أول أسبوعين من العام الدراسي الجديد  ،2021/2020سيتم تطبيق نظامي التعليم وجها ً لوجه والتعليم عن بعد على جميع
الطالب وذلك عبر التناوب باأليام.
في الفترة الحالية ،قد يختار أولياء األمور بقاء أبنائهم في المنزل ومواصلة التعلم عن بعد إما لبعض أيام األسبوع أو األسبوع بأكمله.
ونود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألولياء األمور على تعاونهم معنا عبر إرسال آرائهم وإختياراتهم في اإلستبيان األخير .وفي
أغلب الحاالت ،سيتم بث الحصص الدراسية عبر برنامج  ZOOMومن ثم إرسال روابط هذه الحصص عبر تطبيق الكالس دوجو
لإلدارة الصفية وتطبيق جوجل للفصول الدراسية.
وسيتم مواصلة التعليم عن بعد للطالب الذين اختار ذويهم نموذج التعلم عن بعد بدالً من التعلم وجها ً لوجه داخل الفصل .ويرجى
العلم بأنه في حالة إختيار ولي األمر لنموذج التعليم عن بعد ،سوف يتلقى الطالب نفس مدخالت الدروس واألهداف التعليمية مع جميع
أشكال الدعم مثل زمالئهم الموجودين داخل المدرسة ،حيث سيحصل الطالب الذين يتعلمون من المنزل على نفس القدر من اإلهتمام

والتركيز مثلما يحصل عليه الطالب الذين يتعلمون في المدرسة .كما سيتم القيام بالبث المباشر للحصص الدراسية التي يتلقَّاها الطالب
داخل المدرسة لقرنائهم الذين يتعلمون عن بعد.
وسيتم إرسال األنشطة والواجبات المنزلية إلى الطالب عبر تطبيق الكالس دوجو لإلدارة الصفية وتطبيق جوجل للفصول الدراسية
وبعد قيام الطالب بحل هذه األنشطة والواجبات ،سيتعيَّن عليهم القيام بإرسالها مرة ً أخرى من أجل التصحيح ووضع الدرجات.
وسيقوم المعلمون بإعطاء جميع الحصص الدراسية للطالب الموجودين داخل الصف أمام الكاميرا ليتم بثها مباشرة ً للطالب الذين
يتلقون تعليمهم من المنزل بحيث يسه ل عليهم الدخول إلى هذه الحصص من خالل الروابط المرسلة على تطبيقي الكالس دوجو
لإلدارة الصفية وجوجل للفصول الدراسية  .وفي حال رغبة الطالب الذين اختاروا نموذج التعليم عن بعد العودة إلى المدرسة بدوام
كامل ،لن يتم السماح لهم بذلك إال إذا كانت هناك أماكن متوفرة داخل الصف خالل هذه الفترة.
ويرجى العلم بأنه سيتم أخذ الحضور والغياب للطالب الذين اختاروا نموذج التعليم عن بعد ،وبالتالي يتعين على هؤالء الطالب
اإللتزام بالحضور والمشاركة في جميع الحصص الدراسية كما هو المعتاد في الدوام المدرسي.
أوقات اإلستراحة والغداء:
سيتم إغالق المقصف المدرسي في أول أسبوعين من الفصل الدراسي ،على أن يستأنف نشاطه بعد أسبوعين بحيث يتمكن الطالب
من طلب أطعمة معبأة مسبقاً .وسيتم موافاتكم الحقا ً بمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن فور بدء العام الدراسي الجديد .وسيقوم
الطالب بتناول وجبة الغداء داخل الصف .وسيقوم الطالب بأخذ فترات إستراحة منتظمة في األماكن المخصصة لها مع عدم السماح
بألعاب الكرة وستكون تحت إشراف معلمين وإداريين وذلك للحفاظ على التباعد اإلجتماعي بين الطالب وتجنب اإلختالط .ونظرا ً
ألن المق صف المدرسي سيكون مغلق ألول أسبوعين من العام الدراسي الجديد ،سيتعين على أولياء األمور القيام بإرسال وجبات طعام
معبأة في المنزل مع أبنائهم بشكل يومي .ويرجى العلم بأنه لن يتم السماح للطالب بتناول أية نوع من أنواع المكسرات داخل المدرسة
وذلك لحماية األطفال الذين يعانون من حساسية المكسرات.
ويرجى من سيادتكم العلم بأن جميع المعلومات الواردة في هذه الرسالة قابلة للتحديث ،وفي حالة إحداث أية تغييرات في هذه
اإلجراءات ،سيتم اإلعالن عنها مسبقا ً.
وإذا كانت لديكم أية أسئلة أو إستفسارات بشأن المعلومات الواردة أعاله ،يرجى من سيادتكم التواصل مع إدارة المدرسة:
األستاذة رانيا فهمي  -رئيسة الهيئة اإلدارية
البريد األلكتروني headadmin@lism.ae :
الهاتف المتحرك 0503780443 :
وبإمكان سيادتكم التكرم بزيارة الموقع األلكتروني للمدرسة حيث سيتم إنشاء مقاطع فيديو لتعريف أولياء األمور والطالب بجميع
اإلجراءات والسياسات المدرسية التي سيتم تطبيقها منذ اليوم األول من العام الدراسي الجديد .وفي وقت الحق من الشهر الحالي،
سيتم إجراء مقابالت إفتراضية عبر برنامج  ZOOMمع أولياء األمور الذين يرغبون في معرفة هذه األمور.
ونود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير ألولياء األمور على دعمهم المستمر وتعاونهم معنا من أجل توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة
للطالب في العام الدراسي الجديد .ومن المؤكد بأنه سيتم إحداث تغييرات في هذه اإلجراءات مع إقترابنا من موعد بدء العام الدراسي
الجديد ،حيث أن المدرسة تسعى دائما ً وابدا ً في وضع سياسات وإجراءات تضمن عودة الحياة المدرسية بشكل أكثر سالسة ومرونة
مع وضع صحة وسالمة أبنائها الطالب على قائمة أولوياتها .وستكون إدارة المدرسة حريصة على التواصل مع أولياء األمور طوال
العام الدراسي إلبالغهم بأية تطورات أو مستجدات بشأن السياسات واإلجراءات والرد على جميع أسئلتهم وإستفساراتهم.
شــاكــريــن لــكـــم حـســن تـعــاونــكـــم،،،

مــديـــــرة المــدرســـــــة
مـارجــريـــت هــــــايـنـيـس

