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مقدمة
ً
اســتعدادا لبــدء العــام الدراســي 2022-2021م ومــن منطلــق أهميــة الحفــاظ علــى صحــة وســامة الطلبــة
وجميــع منتســبي المؤسســات التعليميــة فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-تــم إعــداد هــذا
الدليــل كأداة مســاندة للمؤسســات التعليميــة بهــدف توفيــر اإلرشــادات والتعليمــات المهمــة لضمــان الحفــاظ
ً
علــى توفيــر بيئــة تعليميــة آمنــه وخصوصــا عنــد عــودة الطلبــة إلــى مقاعــد الدراســة وعــودة الهيئــات التعليميــة
واإلداريــة واإلشــرافية مــع التأكيــد علــى ضــرورة تشــكيل فريــق معنــي بالشــأن الصحــي فــي كل مؤسســة
ً
تعليميــة ،علــى أن يحصــل أعضــاء الفريــق علــى التدريــب المناســب وطبقــا للمــواد التدريبيــة المعلنــة والمنشــورة
ً
ســابقا (يرجــى االطــاع علــى الملحــق).
كمــا تــم فــي هــذا الدليــل توضيــح األمــور المتعلقــة بالتعليــم والتعلــم ،وتخصيــص أقســام للتعليــم المبكــر
ً
والتربيــة الخاصــة نظــرا لخصوصيــة كل فئــة وإرفــاق المالحــق التفصيليــة لمزيــد مــن المعلومــات اإلضافيــة.
لذلــك ،نضــع هــذا الدليــل اإلرشــادي بيــن أيديكــم لتطبيــق مــا هــو وارد فيــه مــن تعليمــات وإرشــادات ،متمنيــن
ً
ً
ً
ً
لكــم عامــا دراســيا موفقــا وآمنــا.
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آلية اإلشارة الضوئية
في ضوء تعليمات الفريق الوطني الطبي
للتصدي لفيروس كورونا

المستويات

األخضر

األصفر

البرتقالي

األحمر

أقل من %2

بين %2
وأقل من %5

بين %5
وأقل من %8

 %8وأكثر

لمدة  7أيام

لمدة  4أيام

لمدة  14يوم

لمدة  3أيام

تمثل النسب متوسط نسبة الحاالت القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات
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اإلشارة الضوئية
التركيــز فــي الحضــور المباشــر علــى المــواد

تحديــد الطاقــة االســتيعابية للصفــوف ومرافــق

العلميــة والمــواد التــي يســتدعي تحقيــق

المــدارس بحســب توصيــات الفريــق الوطنــي

كفاياتهــا الحضــور المباشــر

الطبــي

اإلشارة

المستوى

المستوى

المستوى

المستوى

األخضر

األصفر

البرتقالي

األحمر

الحضور اختياري بعد
موافقة ولي األمر

الحضور اختياري بعد
موافقة ولي األمر

الحضور اختياري بعد
موافقة ولي األمر

تطبيق التعلم عن
بعد لجميع الفئات
العمرية

المعايير

حضور الطلبة

الطاقة االستعابية

معايير التباعد

أسلوب التعلم

بنسبة

ال تتجاوز

ال تتجاوز

%100

%50

%30

للطلبة الراغبين في
الحضور

من الطاقة القصوى
للمؤسسة التعليمية

من الطاقة القصوى
للمؤسسة التعليمية

مسافة ال تقل عن

مسافة ال تقل عن

مسافة ال تقل عن

نصف متر

متر واحد

متر واحد

بين كل طالب وآخر

بين كل طالب وآخر

بين كل طالب وآخر

اعتماد األسلوب
الهجين
(التعلم المدمج +
التعلم عبر االنترنت)

اعتماد األسلوب
الهجين
(التعلم المدمج +
التعلم عبر االنترنت)

اعتماد األسلوب
الهجين
(التعلم المدمج +
التعلم عبر االنترنت)

تطبيق التعلم عن
بعد لجميع الفئات
العمرية

تطبيق التعلم عن
بعد لجميع الفئات
العمرية

تطبيق التعلم عن
بعد لجميع الفئات
العمرية

القطاع الحكومي :حسب احتياجات الوزارة لكل مستوى من مستويات آلية اإلشارة الضوئية

حضور الهيئات
اإلدارية والتعليمية

ً
القطاع الخاص :يترك خيار تحديد نسب الحضور إلدارة المدارس والمؤسسات حسبما يرونه مناسبا

إرشادات عامة
عمــل الفحــص الســريع حســب التعليمــات
واإلرشــادات التــي تصــدر فــي هــذا الشــأن
اتبــاع كافــة إجــراءات التعقيــم والنظافــة
والتباعــد االجتماعــي والتنظيــم فــي حــال فتــح
الكافتيريــا أو المقاصــف

قياس درجة حرارة الطلبة والمعلمين

التنظيــف والتعقيــم الــدوري لصفــوف ومرافــق
المدرســة

مراعــاة التباعــد االجتماعــي داخــل الصفــوف وفــي

االلتــزام

المرافق المدرســية

ا لحا فــا ت

دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسسات التعليمية

العام األكاديمي 2022-2021

بالقواعــد

اإلرشــادية

الســتخدام
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قواعد إرشادية
لحماية األفراد وضمان التباعد االجتماعي

المباني

العيادات

الحافالت

الطلبة

أولياء األمور

منتسبو المؤسسات
التعليمية

القبول

الدفع اإللكتروني

السجالت

الدخول والخروج

الكتب الدراسية

تنظيم الطلبة

النظافة والتعقيم

الفحص وكشف الحاالت

خطة الطوارئ
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األسئلة واألجوبة

المباني
•تعقيم مباني المؤسسات التعليمية قبل عودة أعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية والطلبة.
•إعــادة توزيــع جميــع المرافــق التعليميــة بمــا يضمــن توفيــر مســاحات كافيــة تراعــي التباعــد الجســدي أثنــاء
ً
ً
جلــوس الطلبــة لضمــان مســافة التقــل عــن نصــف متــر عنــد المســتوى األخضــر ومتــرا واحــدا عنــد المســتويين
األصفــر والبرتقالــي بيــن كل طالــب وآخــر (يرجــى االطــاع علــى المالحــق).
•فــي المــدارس ذات الكثافــة العاليــة باإلمــكان تحويــل المرافــق األخــرى مثــل مراكــز مصــادر التعلــم والمختبــرات
والصــاالت إلــى فضــاءات للتدريــس كمــا يمكــن تنظيــم حضــور الطلبــة علــى فتــرات مختلفــة.
•وضــع ملصقــات توعويــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد– )19فــي مختلــف األماكــن البــارزة فــي المبانــي
والمرافــق.
•تخصيص غرفة منفصلة أو مبنى ذي مدخل خارجي للتواصل مع أولياء األمور عند الضرورة.
•تخصيــص مــكان خــاص للعــزل فــي حــال االشــتباه فــي إصابــة أحــد أعضــاء الهيئتيــن التعليميــة واإلداريــة أو
الطلبــة.
•توزيــع المبانــي إلــى وحــدات مســتقلة تضمــن وجــود الطلبــة فــي مجموعــات ثابتــة ال تختلــط مــع األخــرى (نظــام
الفقاعات).
•استخدام األماكن اآلمنة في الهواء الطلق مع مراعاة قواعد التباعد االجتماعي.
•المحافظــة علــى تهويــة جميــع المرافــق وذلــك باســتخدام التهويــة الطبيعيــة ،مثــل فتــح النوافــذ أو وحــدات
الهويــة.

العيادات
•تفعيــل دور العيــادات فــي المؤسســات التعليميــة وتوفيــر ممــرض أو موظــف معنــي بالصحــة والســامة
بمعــدل موظــف لــكل  500طالــب ،مــن أجــل التوعيــة بمخاطــر جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-وأســباب
العــدوى وطــرق الوقايــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة حــال االشــتباه فــي وجــود إصابــات.
•التأكــد مــن جاهزيــة العيــادات وتوفيــر األدوات الالزمــة لقيــاس حــرارة كل مــن يدخــل المؤسســة التعليميــة مــن
طلبــة ومعلميــن وإدارييــن وغيرهم.
•ضــرورة التأكــد مــن حضــور طاقــم العيــادة الجلســات التدريبيــة المقــررة وفــق الخطــط التدريبيــة المعلنــة (يرجــى
االطــاع علــى المالحــق).
•توفيــر مــكان مخصــص لعــزل أولئــك الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض مرضيــة ذات عالقــة بفيــروس كورونــا
(كوفيــد.)19-

الحافالت
•اإلشراف على حركة الحافالت للتأكد من التزام الطلبة بإجراءات الصحة والسالمة.
•اســتخدام الحافــات بنصــف طاقتهــا االســتيعابية ،مــع ضــرورة وضــع عالمــات علــى الكراســي إلرشــاد الطلبــة
إلــى المقاعــد التــي يســمح باســتخدامها.
•قيــاس درجــة حــرارة الطلبــة قبــل ركوبهــم الحافلــة وعــدم الســماح للطالــب بالصعــود فــي حــال درجــة حرارتــه 37.5
درجــة مئويــة فمــا فــوق وضــرورة االتصــال العاجــل بولــي أمــر الطالــب.
•تترك مسافة التقل عن متر واحد بين الطلبة أثناء الصعود والنزول مراعاة للتباعد االجتماعي /الجسدي.
•توفير وسائل وأدوات التعقيم على متن كل حافلة.
•تكليــف شــركات النقليــات والحافــات الخاصــة بتعقيــم الحافــات بصفــة يومية مــع التزامها بعدم اســتخدامها
فــي نقــل فئــات أخــرى غيــر الطلبة.
•االحتفــاظ بســجل يومــي تــدون فيــه أســماء كافــة ركاب الحافلــة خــال برنامــج رحــات النقــل اليوميــة وذلــك
بهــدف الرجــوع إليــه فــي حــال حــدوث إصابــة بيــن الــركاب وتســهيل عمليــة تعقــب اإلصابــات.
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الطلبة
•فــي المؤسســات التعليميــة التــي ال تعتــزم فتــح المطاعــم أو الكافتيريــات ،يتعيــن علــى كل طالــب إحضــار
مــا يلزمــه مــن وجبــات غذائيــة وميــاه للشــرب.
•يســمح للطلبــة بالخــروج فــي الفســحة شــريطة أن يكــون ذلــك فــي ظــل تواجــد مشــرفين لمراقبــة التباعــد
االجتماعــي والمحافظــة علــى نظــام الفقاعــات.
•يلــزم الطلبــة بالتباعــد الجســدي مــع إرتــداء الكمامــات للمراحــل الدراســية مــن الصــف الســابع فمــا فــوق
(ويســتنثى مــن ذلــك طلبــة التربيــة الخاصــة).
•يلــزم الطلبــة باتبــاع ســلوكيات النظافــة والوقايــة مــن األمــراض المعديــة مثــل غســل اليديــن وتعقيمهمــا مــع
اإللتــزام بتغطيــة الفــم واألنــف عنــد العطــس.

أولياء األمور
•يســمح لشــخص واحــد فقــط مــن ذوي الطالــب بالدخــول إلــى المدرســة لتوصيلــه أو اســتالمه ،كمــا يتعيــن
علــى كل مــن يعانــي مــن ظــروف صحيــة ،بمــا فــي ذلــك كبــار الســن ،تجنــب الحضــور إلــى المدرســة مــن أجــل
توصيــل الطلبــة أو اســتالمهم وذلــك التزامــا باإلجــراءات االحترازيــة المعتمــدة.
•يحظــر دخــول أوليــاء األمــور إلــى مرافــق المؤسســة التعليميــة علــى أن تخصــص غرفــة منفصلــة أو مبنــى ذو
مدخــل خارجــي للتواصــل معهــم عنــد الضــرورة.
•تزويد الطلبة بالطعام والشراب من المنزل في أواني بالستيكية آمنة.
•يتم التواصل مع المؤسسة التعليمية من خالل االتصال الهاتفي أو وسائل ومنصات التواصل اإللكتروني.

منتسبو المؤسسات التعليمية
•يتعيــن علــى منتســبي المؤسســات التعليميــة حضــور برامــج تدريبيــة عــن بعــد مــن قبــل منتســبي المؤسســات
التعليميــة حــول كيفيــة رصــد حــاالت اإلصابــة والتعامــل معهــا وكذلــك حــاالت المخالطــة للمصابيــن (يرجــى
االطــاع علــى المالحــق).
•يلتزم منتسبو المؤسسات التعليمية بارتداء الكمامات والتقيد بالقواعد واإلرشادات الصحية.
•يتعيــن إعــادة تنظيــم جلــوس منتســبي المؤسســات التعليميــة فــي القاعــات المخصصــة لهــم وذلــك تفاديــا
ألي اكتظــاظ وبمــا يتــرك مســافة كافيــة بيــن كل موظــف وآخــر.
•الحــرص علــى عقــد االجتماعــات بواســطة تقنيــة االتصــال المرئــي وإذا تطلــب األمــر عقــد اجتماعــات حضوريــة
فإنــه يتــم التقيــد بجميــع إجــراءات التباعــد االجتماعــي واالحتــرازات الوقائيــة األخــرى مثــل لبــس الكمامــات
والتعقيــم وغيــر ذلــك.
•تحميل تطبيق (مجتمع واعي  )Be Awareمن قبل جميع منتسبي المؤسسات التعليمية.

إجراءات القادمين إلى مملكة البحرين
الفئة العمرية

دون الـ  6سنوات

 12 - 6سنة

الفحص المختبري ()PCR

ال يتطلب

الفحص المعلن
اإلبقاء على إجراءات ً
عنها سابقا

الحجر الصحي االحترازي

حجر لمدة  5أيام

حجر لمدة  5أيام

اإلجراء

التعليم

إلزامية التعليم عن بعد لمدة  10أيام من تاريخ الوصول ،للمسافرين
غير المطعمين القادمين إلى مملكة البحرين ،من الطلبة المنتظمين
في المدارس ورياض األطفال والمراكز والدور التأهيلية ،ودور الحضانات
ومراكز ومعاهد التدريب

جميــع القادميــن مــن الــدول المدرجــة علــى القائمــة الحمــراء مــن الفئــات العمريــة أعــاه فيتوجــب عليهــم
تطبيــق الحجــر الصحــي االحتــرازي لمــدة  10أيــام فقــط
دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسسات التعليمية
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القبول
تتم إجراءات القبول إلكترونيا ويتم تحويل الطلبة بين المدارس من خالل خدمة تحويل الطلبة.

الدفع اإللكتروني
ُ
تدفــع الرســوم الالزمــة عبــر التطبيقــات اإللكترونيــة  -مثــل  BenefitPayأو  Bwalletأو عبــر التحويــات البنكيــة أو
غيــر ذلــك مــن خدمــات الدفــع اإللكترونيــة المتاحــة.

الكتب الدراسية
•االلتــزام بشــروط الصحــة والســامة عنــد تســليم الكتــب إلــى الطلبــة ،مــع تجنــب توزيــع أي مطبوعــات ورقيــة
غيــر ضروريــة.
•علــى المــدارس الخاصــة فيمــا يتعلــق بالمقــررات الوطنيــة األربعــة االســتفادة مــن الكتــب الرقميــة وجميــع
المحتــوى التعليمــي الرقمــي المنشــور علــى الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة والتعليــم
( )https://www.moe.gov.bhأو البوابة التعليمية (.)https://edunet.bh
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تنظيم الطلبة
•وضع عالمات إرشادية مرئية واضحة على األرض بما يحدد مسافات التباعد الجسدي  /االجتماعي اآلمنة.
•الحفــاظ علــى التباعــد الجســدي  /االجتماعــي فــي جميــع المواقع/األماكــن المشــتركة مــع مراعــاة اإلبقــاء
ً
ً
علــى مســافة ال تقــل عــن متــرا واحــدا وتجنــب الوقــوف فــي طوابيــر.
•التأكــد مــن عــدم ازدحــام دورات الميــاه وذلــك عبــر الحــد مــن عــدد الطلبــة الذيــن يســتخدمونها فــي نفــس
الوقــت.
•يتعيــن وضــع عالمــات علــى األرض فــي جميــع المصاعــد تحــدد أماكــن الوقــوف الصحيحــة وذلــك مــن أجــل
الحفــاظ علــى التباعــد الجســدي ،كمــا يتعيــن علــى مســتخدمي المصاعــد االلتــزام بهــذه العالمــات.
•ينبغــي علــى الطلبــة والمعلميــن إحضــار مــواد القرطاســية واألجهــزة الخاصــة بهــم كالحواســيب المحمولــة،
واألجهــزة اللوحيــة والســماعات وغيرهــا وال يســمح بتشــارك اســتخدام هــذه األدوات والمــواد مــع غيرهــم.
•التأكــد مــن قيــام الطلبــة بتنــاول الوجبــات الغذائيــة وشــرب المــاء بشــكل فــردي ،وال يســمح باالشــتراك فــي
تنــاول الوجبــات ،وعلــى إدارة المؤسســة التعليميــة التأكــد مــن اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة فــي
عمليــة توفيــر وتوزيــع الوجبــات مــن خــال متعهــد معتمــد فــي حــال ســمحت المدرســة بفتــح الكافتيريــا أو
المقاصــف.
•ينبغــي أن يكــون الطلبــة ضمــن مجموعــات «ثابتــة» أو مــا يعــرف بنظــام الفقاعــات ،والمقصــود بذلــك هــو أن
يبقــى نفــس الطلبــة فــي هــذه المجموعــة دون تغييــر طــوال الفصــل الدراســي.
ً
•إبقاء كل دفعة من الطلبة معا حيثما أمكن ذلك مع مراعاة التالي:
oالتأكــد مــن بقــاء الطلبــة فــي نفــس المجموعــة التعليميــة الصغيــرة طــوال الوقــت فــي كل يوم دراســي،
والتأكــد مــن عــدم اختــاط المجموعــات المختلفــة خــال اليــوم الدراســي أو في األيــام الالحقة.
oالتأكــد مــن عــدم تغييــر المعلميــن والكــوادر الذيــن يتعاملــون مــع كل مجموعــة تعليميــة ،والحــرص قــدر
اإلمــكان علــى أال يتغيــر هــؤالء األشــخاص خــال اليــوم الدراســي وفــي األيــام الدراســية الالحقــة.
ُ
oال يســمح باختــاط مجموعــات الطلبــة بيــن الصفــوف ،وبالنســبة للمناهــج التــي تســتخدم هــذا األســلوب،
فإنــه يجــب علــى الطلبــة البقــاء فــي صــف محــدد مــع تنــاوب المعلميــن بــدال عنهــم.
ُ
oتخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب ،وال يسمح بتبديل أماكن الجلوس أو تبادل الكراسي.

السجالت
•يتعيــن علــى المؤسســة التعليميــة االحتفــاظ بســجالت تشــمل موظفيهــا وزائريهــا وأعضاءهــا وطلبتهــا بمــا
فــي ذلــك أســماؤهم ،وأرقــام هواتفهــم وتواريــخ زياراتهــم وذلــك لتوفيــر المعلومــات الالزمــة فــي حــال دعــت
الحاجــة إلــى تتبــع حــاالت المخالطــة عــن قــرب.
•ينبغــي علــى كل مؤسســة تعليميــة أن تبــادر مــع بدايــة العــام الدراســي بجمــع اســتمارات اإلفصــاح عــن الوضــع
الصحــي والســفر لجميــع الطلبــة والموظفيــن ،ويمكــن إعــداد نمــاذج لهــذه االســتمارات وتزويدهــم بها.
•ينبغــي علــى المؤسســة التعليميــة أن تشــجع علــى اعتمــاد اســتراتيجية لالســتغناء عــن الــورق ،وزيــادة
االعتمــاد علــى التكنولوجيــا فــي تقديــم الخدمــات اإلداريــة والتعليميــة وذلــك للحــد مــن مالمســة األشــياء.
•االحتفــاظ بســجل يومــي تــدون فيــه أســماء كافــة ركاب الحافــات خــال برنامــج رحــات النقــل اليومــي ،كمــا
ينبغــي تســجيل الغيــاب.
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الدخول والخروج
•تشــكيل فريــق يتولــى اإلشــراف علــى دخــول الطلبــة وخروجهــم وذلــك تفاديــا ألي ازدحــام أو تجمعــات ،مــع
مراعــاة إغــاق المرافــق غيــر المســتخدمة.
ُ
•التأكــد مــن ارتــداء كل مــن يدخــل إلــى مبانــي المؤسســة التعليميــة للكمامــات ،وينبغــي أن يطلــب مــن الجميــع
اســتخدام معقــم األيــدي عنــد المدخــل.
•يتعيــن إجــراء الفحــص الحــراري عنــد البوابــة ،ســواء أكان فحصــا فرديــا أو باســتخدام التقنيــة الحديثــة ،علــى أن
يمنــع كل شــخص تكــون درجــة حرارتــه  37.5درجــة مئويــة فمــا فــوق مــن الدخــول إلــى المؤسســة التعليميــة.
ً
•االتــزام بتطبيــق إجــراءات الدخــول والخــروج علــى دفعــات متعاقبــة ،مــع مراعــاة فواصــل زمنيــة بينهــا تفاديــا
ً
لالزدحــام والتزامــا بإجــراءات التباعــد الجســدي (التباعــد االجتماعــي) وخصوصــا فــي المناطــق كثيفــة الحركــة.
•تخصيــص أماكــن وأوقــات محــددة ال تتجــاوز  10دقائــق لتمكيــن العائــات مــن توصيــل أبنائهــم واســتالمهم
وذلــك تفاديــا ألي تفاعــل أو ازدحــام ،حفاظــا علــى التباعــد الجســدي مــع االلتــزام التــام بارتــداء كمامــات الوجــه
الواقيــة طيلــة الوقــت.
•تنفيــذ أعمــال الصيانــة وتتــم عمليــة تســليم الســلع والمــواد والطــرود بعــد ســاعات الــدوام الرســمي ،مــع
االلتــزام التــام باإلجــراءات االحترازيــة المعتمــدة ،وخاصــة لــدى االســتالم والتســليم ،مــع تخصيــص موقــع
محــدد وتجنــب أي مالمســة.
•رش حقائب وأحذية الطلبة والكوادر بالرذاذ المعقم عند وصولهم إلى المدرسة ما أمكن ذلك.
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النظافة والتعقيم
•توفير مواد ووسائل التعقيم في كل الصفوف ودروات المياه وجميع المرافق.
•مراقبــة التــزام شــركات التنظيــف والتعقيــم باإلجــراءات والمعاييــر الالزمــة ،مــع توفيــر أعــداد كافيــة مــن عمــال
النظافــة مــن أجــل تنظيــف وتعقيــم دورات الميــاه بانتظــام (أو بعــد كل اســتخدام إن أمكــن) ،وتطهيــر جميــع
الصفــوف والمرافــق بعــد انصــراف الجميــع بشــكل يومــي.
•توفير سالل  /حاويات قمامة ذات غطاء يفتح بالقدم داخل الصفوف الدراسية والمرافق.
•ينبغــي إجــراء تعقيــم كامــل لكافــة المناطــق واألســطح ،وخاصــة تلــك التــي يكثــر اســتخدامها مثــل مقابــض
األبــواب ،وأزرار المصاعــد ،واألجهــزة ومــا شــابه ذلــك ،عــاوة علــى إجــراء تعقيــم فعــال بعــد انتهــاء كل يــوم
دراســي.
•ينبغــي اتبــاع كافــة التوجيهــات المتعلقــة بالتنظيــف ،مــع عــدم اســتخدام المنتجــات التــي تحمــل عالمــات
«تحذيــر» أو «تســبب التــآكل» ،والتــي قــد تؤثــر علــى صحــة األطفــال واألفــراد الذيــن يعانــون مــن أمراض تنفســية
أو مشــاكل صحيــة أخــرى ،كمــا ينبغــي االمتنــاع عــن خلــط المنظفــات والمعقمــات تحــت أي ظــرف مــن الظــروف.
•اتبــاع روتيــن منضبــط لغســل األيــدي ومنــح الطلبــة اســتراحات كافيــة للقيــام بذلــك ومســاعدتهم عنــد اللــزوم،
وخاصــة األطفــال الذيــن ال يمكنهــم غســل أيديهــم بمفردهــم.
•التأكــد مــن توزيــع معقمــات اليديــن فــي كافــة مبانــي المؤسســة التعليميــة وأرجائهــا ،بحيــث توضــع فــي
أماكــن ال يمكــن لألطفــال الصغــار الوصــول إليهــا ،كمــا ينبغــي أن تكــون أنــواع المعقمــات المســتخدمة
معتمــدة.
•المحافظــة علــى تهويــة جميــع المرافــق وذلــك باســتخدام التهويــة الطبيعيــة ،مثــل فتــح النوافــذ أو وحــدات
التهويــة.

الفحص وكشف الحاالت
•فــي حــال االشــتباه فــي إصابــة أحــد الطلبــة أو الزائريــن أو أحــد أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة أو التعليميــة ،بأعــراض
فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-يتعيــن علــى مســؤول الصحــة والســامة فــي المدرســة اإلســراع بإبــاغ اإلدارة
التخــاذ إجــراءات االتصــال علــى الخــط الســاخن.
•يتعيــن علــى معلــم الصــف إحالــة كل طالــب تظهــر عليــه أعــراض فيــروس كورونــا (كوفيــد( )19-مثــل الســعال
وآالم الجســد والتعــب وضيــق التنفــس وألــم الحلــق واإلســهال والصــداع أو فقــدان حاســة الشــم أو التــذوق)
فــورا إلــى الممــرض أو مســؤول الصحــة والســامة فــي المدرســة للخضوع للفحوصــات الالزمة وفق اإلرشــادات
المعتمدة.
•إلــزام الطلبــة والمعلميــن وبقيــة الموظفيــن الذيــن تظهــر عليهــم األعــراض باتبــاع سياســة البقــاء فــي المنــزل
عنــد الشــعور بالمــرض.
•ضــرورة ســرعة اإلفصــاح عــن طريــق اإلبــاغ عنــد االشــتباه فــي حــاالت تظهــر عليهــا عالمــات وأعــراض تشــير إلى
احتمــال اإلصابــة بفيــروس كورونــا (كوفيــد )19-أو يعتقــد بأنهــم تعرضــوا لمخالطة شــخص مصــاب بالفايروس.
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خطة الطوارئ
•تكليــف الممــرض أو الموظــف المختــص فــي الصحــة والســامة بالتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة ومتابعتهــا
ومراقبــة تطبيــق إجــراءات الصحــة والســامة االحترازيــة وتنفيــذ التدريبــات الالزمــة لتوعيــة الطلبــة وأعضــاء
الهيئــة التعليميــة ،كمــا يكــون أيضــا مســؤوال عــن غرفــة العــزل الصحــي المخصصــة مــع مراعــاة عــدم دخــول
غيــر المصــرح لهــم فــي حــال إشــغالها.
•فــي حــال الطــوارئ ،مثــل االشــتباه فــي إصابــة أحــد الطلبــة أو أحــد أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة أو التعليميــة
يتعيــن علــى الممــرض أو مســؤول الصحــة والســامة اتبــاع اإلرشــادات المعتمــدة (يرجى االطالع علــى الملحق)
للتعامــل مــع مثــل هــذه الحــاالت وعــزل المشــتبه بإصابتــه فــورا وإبــاغ اإلدارة بذلــك ،وإذا كان المشــتبه بإصابته
ً
طالبــا يجــب إبــاغ ولــي أمــره التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
•عــدم الســماح للمصــاب بفيــروس كورونــا (كوفيــد )19-بالعــودة إلــى المؤسســة التعليميــة قبــل الحصــول
علــى مايفيــد بخلــوه مــن المــرض مــن قبــل الجهــات الصحيــة المختصــة .وإن كانــت نتائــج فحوصاتــه ســلبية
بعــد الفحــص األول فينبغــي علــى المريــض مالزمــة الحجــر الصحــي حســب المــدة المقــررة مــن الجهــات الصحيــة
المختصــة.
•فــي حــال كانــت نتيجــة الفحــص المخبــري إيجابيــة يتــم تتبــع كل األشــخاص الذيــن اختلــط بهــم المريــض المصــاب
بالعــدوى مــن منتســبي المؤسســة التعليميــة ،إذ يتعيــن علــى كل المخالطيــن الخضــوع للفحــص الطبــي.
•اتبــاع إجــراءات التعقيــم وفــق اإلرشــادات المعتمــدة ،علــى أن يشــمل التعقيــم جميــع المرافــق التــي
اســتخدمها المصــاب ،بمــا فيهــا غرفــة العــزل التــي انتظــر فيهــا ريثمــا يتــم نقلــه.
•فــي حــال تأكــدت إصابــة أحــد الطلبــة أو الزائريــن أو أحــد أعضــاء الهيئتيــن اإلداريــة أو التعليميــة بفيــروس كورونــا
ُ
(كوفيــد )19-بحســب نتيجــة الفحــص الصــادرة عــن جهــة صحيــة معتمــدة ،فإنــه ال يســمح لــه بالعــودة إلــى
المؤسســة التعليميــة إلــى حيــن إنهــاء فتــرة العــزل أو الحجــر الصحــي اإللزامــي.
•االلتــزام التــام بإجــراءات تتبــع حــاالت المخالطــة وتزويــد الســلطات الصحيــة المعنيــة بالبيانــات والســجالت
المتعلقــة بحــاالت المخالطــة المحتملــة بأشــخاص تأكــدت إصابتهــم بفيــروس كورونــا (كوفيــد–.)19
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التعليم والتعلم
سيناريوهات عملية التعليم والتعلم
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مؤسسات التعليم المبكر

مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

األسئلة واألجوبة

التعليم والتعلم
•وضــع خطــط تتضمــن ســيناريوهات التعليــم والتعلــم (التعلــم فــي الصفــوف ،التعلــم عبــر اإلنترنــت والمــزج بيــن
النمطيــن مــن التعلــم).
•تطوير ضوابط ضمان جودة التعلم عبر اإلنترنت مع المتابعة والتقييم.
•تخصيــص األســابيع األولــى للتهيئــة ولمراجعــة األساســيات المعرفيــة والكفايــات المتعلقــة بالفصــل /الفصول
األكاديميــة مــن الســنة الدراســية الماضية.

هناك عدة خيارات من شأنها أن تمكن المؤسسات من مواصلة العملية التعليمية
للسنة الدراسية 2022 / 2021
السيناريو  :1عملية تعليمية كاملة عبر اإلنترنت
ً
يطبق اختياريا في حاالت الضوء األخضر (

) واألصفر (

) والبرتقالي (

ً
) وإلزاميا في اللضوء األحمر (

)

•تحديــد المنصــة التعليميــة وتوفيــر خدمــة الفصــول االفتراضيــة لضمــان فــرص التعلــم المتزامــن وغيــر المتزامــن
مثل :
EduNet- Microsoft Teams - Zoom - Moodle - Blackboard Collaborate - Google Classroom
وغيرها من المنصات والتطبيقات والمختبرات التفاعلية.
•ضمان مالءمة المنصات والتطبيقات وتكلفتها المناسبة.
•تدريب المعلمين والموظفين على استخدام المنصات والتطبيقات التعليمية.
•تدريب المعلمين على إعداد المواد التعليمية واالستراتيجيات الفعالة والناجحة للتعلم عبر اإلنترنت.
•التأكد من توفر اإلنترنت للمعلمين والطلبة ،إضافة إلى أجهزة الحاسوب أو األجهزة اللوحية الذكية.
•إعــداد مــواد إرشــادية موجهــة إلــى الطلبــة وأوليــاء األمــور لتهيئــة وتدريــب الطلبــة علــى كيفيــة اســتخدام
المنصــات والتطبيقــات.
•وضع دليل إرشادي لقواعد السلوك عند التعامل في بيئة التعلم االفتراضية.
•يســمح لموظفــي المؤسســة التعليميــة بالعمــل مــن داخــل المؤسســة مــع مراعــاة التباعــد االجتماعــي فيمــا
يواصــل الطلبــة التعلــم مــن منازلهــم.
•وضع جدول الحصص االفتراضية مع مراعاة توزيع فترات الراحة.
•إمكانيــة تنفيــذ األنشــطة عبــر اإلنترنــت بشــكل فــردي أو فــي مجموعــات مراعــاة الســتيراتيجيات التعلــم
التعاونــي والتشــاركي بيــن الطلبــة.
•تطويــر ضوابــط ضمــان جــودة التعلــم عبــر اإلنترنــت مــع قواعــد إرشــادية للمتابعــة ونظــام واضــح للتقويــم عــن
بعــد.
•وضــع ســيناريو واضــح لطلبــة الحلقــة األولــى وخصوصــا المســتجدين تتناســب مــع خصائــص المرحلــة واحتياجاتها
مــع مراعــاة دور ولــي األمــر ووضــع خطــة إعالميــة لضمــان مســاهمته.
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األسئلة واألجوبة

السيناريو  :2التعلم الهجين

ً
يطبق اختياريا في حاالت الضوء األخضر (

) واألصفر (

) والبرتقالي (

)

الجمع ما بين التعليم الصفي والتعليم االفتراضي عبر اإلنترنت مع مراعاة االجراءات الصحية الالزمة،
لضمان سالمة الطلبة في الفضاء المدرسي ،مع االستمرار في االستفادة من خيارت التعلم عبر اإلنترنت
•تطبيــق كل مــا ذكــر فــي ســيناريو ( )1حيــث ســيتم تطبيــق التعلــم عبــر اإلنترنــت ،باإلضافــة إلــى التعلــم
الصفــي.
•وضــع خطــة تتضمــن الجوانــب التــي ســيتم تدريســها فــي الصفــوف وتلــك التي ســيتم تدريســها عبــر اإلنترنت،
وذلــك بعــد دراســة المناهــج والكفايــات األساســية المطلوبة بحســب المرحلة الدراســية.
•اتبــاع اســتراتيجيات تدعــم التعلــم الهجيــن ( )Hybridوالمدمــج ( )Blendedمثــل اســتراتيجية الصــف المقلــوب
(.)Flipped Classroom
•التركيز على الكفايات األساسية في المواد الدراسية.
•وضع خطة واضحة لنظام التقويم يتناسب مع الدمج بين الحضور الصفي والتعلم عبر اإلنترنت.
•توزيــع الطلبــة حســب المســتويات والمــواد الدراســية وتقســيمهم إلــى مجموعــات بعــدد أقــل مــع مراعــاة
مســافة التباعــد.

التقويم األكاديمي المدرسي والجامعي
•وضع تقويم مرن ومحكم ويراعي السيناريو المتبع (على أن يغطي  180يوما بالنسبة للمدارس).
ً
•إمكانية مراجعة التقويم تماشيا مع البروتوكوالت الصحية وحسب المستجدات.
•فــي حــال تأخــر فتــح المؤسســات التعليميــة أو معــاودة إغالقهــا بعــد فتحهــا يتــم وضــع خطــط بديلــة ،حســب
تطــور الوضــع الوبائــي.
•باإلمــكان تقليــص العطــات مــن أجــل توفيــر عــدد أيــام تمــدرس كافيــة الســتيفاء الكفايــات األساســية
للطلبــة.

المناهج الدراسية
•وضــع قواعــد إرشــادية واضحــة للمعلميــن مــع إمكانيــة اختــزال المقــررات الدراســية فــي حــال إغــاق المــدارس
أو تحــت أي ظــرف طــارئ.
•التركيز على الكفايات األساسية.
•مراعاة تعويض كفايات المواد األساسية عند االنتظام في المدارس.
•تحديــد األدوات والمــوارد المعــززة للمنهــج مــع مراعــاة تجنــب اســتخدام األدوات التــي تتطلــب النفــخ ،مثــل
األدوات الموســيقية ،والصافــرات ،وأنابيــب النفــخ وغيرهــا ،وتشــجيع أوليــاء األمــور علــى تزويــد أبنائهــم بــأدوات
خاصــة بهــم إن أمكــن.

التقويم والتقييم
•وضع إجراءات واضحة للتقييم وشرحها للطلبة وأولياء األمور مع بداية السنة الدراسية.
•تتولــى الجهــات الدوليــة المانحــة للشــهادات الدوليــة مثــل ( )A Levelو ( )IBتوجيــه المــدارس الخاصة وتزويدها
بالتعليمــات الخاصة بعمليــات التقويم.
•اعتمــاد مختلــف ســيناريوهات التقييــم وتتمثــل فــي التقييــم التشــخيصي ،والتقييــم التكوينــي “البنائــي“،
والتقييــم التجميعــي ،وتوظيــف مختلــف أســاليب التقييــم مثــل ملــف الطالــب ،واالختبــارات القصيــرة،
والتقاريــر ،والمشــاريع وغيرهــا ،وليــس فقــط االعتمــاد علــى التقويــم التحصيلــي النهائــي وذلــك بمــا يتفــق
مــع اللوائــح المنظمــة للعمــل األكاديمــي بالمؤسســة التعليميــة.
•مراعــاة األنظمــة المتعلقــة باالمتحانــات والشــهادات الدوليــة (البكالوريــا الدولية  -شــهادة  - A Levelشــهادة
 IGCSEإلــخ  )...ومتابعــة قــرارات وزارة التربيــة والتعليــم فــي هــذا الخصوص.
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دور اإلدارة
•وضع خطة التعلم عبر اإلنترنت والبرامج التدريبية.
ً
•وضــع الخطــة الدراســية وتحديــد الكفايــات والــدروس التــي ســتتم عبــر اإلنترنــت أو وجهــا لوجــه لــكل مرحلــة
دراســية وصــف دراســي ومــادة /مقــرر.
•وضع جداول الدروس اليومية لجميع الطلبة في التعلم المتزامن.
•متابعة حضور المعلمين والطلبة.
•متابعة طريقة إدارة المعلمين للتعلم عبر المنصة التعليمية والفصول االفتراضية.
•تحديد واعتماد آلية وأدوات التقويم ومتابعة التقدم األكاديمي.
ً
•نشــر الوعــي وتهيئــة الطلبــة وأوليــاء األمــور لــكل مــا يتعلــق بالتعلــم وجهــا لوجــه وعبــر اإلنترنــت والتواصــل مــع
أوليــاء األمــور والطلبــة كإعالمهــم الطلبــة بالمســتجدات والخدمــات المتوفرة.
•التعــاون مــع المعلميــن لوضــع خطــط إعــداد الــدروس واألنشــطة والتطبيقــات واالختبــارات التقييميــة بهــدف
تحفيــز الطلبــة علــى التعلــم ومتابعــة تحصيلهــم الدراســي.
•متابعــة اســتخدام الطلبــة للمنصــة التعليميــة والفصــول االفتراضيــة وتوجيــه المعلميــن والتواصــل مــع أوليــاء
األمــور فــي حــال مالحظــة عــدم االســتخدام أو التفعيــل.
•توفيــر الدعــم الفنــي والتقنــي لضمــان عمــل المنصــات والتطبيقــات اإللكترونيــة وتمكــن الجميــع مــن الدخــول
واالســتفادة.
•متابعــة المعلميــن بشــأن عــدم إلــزام أوليــاء األمــور بتحمــل أعبــاء وتكاليــف طباعــة األنشــطة الورقيــة
ً
واالكتفــاء بتطبيقهــا إلكترونيــا فقــط.
•مراعاة الطلبة من ذوي الهمم وتمكينهم من فرص التعلم المناسبة.

دور المعلمين
•إطــاع الطلبــة علــى طريقــة التعليــم والتعلــم التــي ســيتم اتباعهــا وتزويدهــم بالمالحظــات والتعليمــات
الالزمــة واإلجابــة عــن استفســاراتهم.
•متابعــة أداء الطلبــة وتســجيل الحضــور والغيــاب بشــكل مســتمر ،مــع تقديــم الدعــم المعنــوي وتشــجيعهم
علــى التعلــم واســتخدام المنصــات التعليميــة.
•تحديــد آليــة التقييــم حســب التوزيــع الزمنــي والمواضيــع المقــررة ،وتحديد وقــت التقييم واألداة المســتخدمة
(مــع مراعــاة تضميــن أدوات التقييــم الرقميــة المختلفــة) ،علــى أن يرفــق ذلــك بالخطــة األســبوعية المرســلة
إلــى الطالــب.
•تقديــم الــدروس وتضميــن األنشــطة والتطبيقــات التفاعليــة لضمــان تفاعــل الطلبــة مــع المحتــوى ومتابعــة
تقــدم الطلبــة فــي تحصيلهــم الدراســي.
•مراعاة حقوق الملكية الفكرية وااللتزام بقواعد السلوك في بيئة التعلم االفتراضية.
•المواظبة على حضور البرامج التدريبية لتطوير مهارات التعلم عبر اإلنترنت.
•مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في األنشطة المقدمة وأدوات التقييم.
•اتخــاذ كافــة اإلجــراءات األمنيــة عنــد حضــور الطلبــة للحصــص االفتراضيــة والتأكــد مــن هويــة الطلبــة المتواجديــن
فــي الفصــل االفتراضــي تفاديــا الختــراق الخصوصيــة ،مــع ضــرورة تفعيــل غــرف االنتظــار اإللكترونيــة.

دليل العودة إلى المدارس وجميع المؤسسات التعليمية

العام األكاديمي 2022-2021

18

آلية اإلشارة الضوئية

قواعد إرشادية

التعليم والتعلم

األدوار في التعليم عبر االنترنت

مؤسسات التعليم المبكر

مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

األسئلة واألجوبة

دور الطلبة
•اتباع تعليمات المعلمين والتواصل معهم ألي استفسار.
•االلتزام بقواعد السلوك أثناء التعامل في بيئة التعلم االفتراضية.
•الحضور والتواصل المنتظم مع ما يقدم من دروس ومهام ومتابعة كل ما ينشر من قبل المعلمين.
•إنجاز األنشطة والتطبيقات التي يتم تكليفهم بها من قبل المعلم في الوقت المحدد.
•االلتزام بالوقت المحدد لتنفيذ التقييمات المقدمة من المعلمين.

دور أولياء األمور
•تحفيز الطالب على االستمرار في التعلم من خالل الدخول إلى المنصة التعليمية.
•تشجيع الطالب على المشاركة الفاعلة واستثمار الوقت بشكل إيجابي.
•دعم ومتابعة سير عملية تعلم أبنائهم.
•حث الطالب على االلتزام بقواعد السلوك اإليجابي في بيئة التعلم االفتراضية.
•توفير بيئة مناسبة للدراسة تسمح للطالب بالتركيز دون انقطاع ،وذلك بتوفير ما يلي:
 oاتصال بشبكة اإلنترنت.
 oمساحة مكانية هادئة.
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نظام المجموعات (الفقاعات)
ً
ًّ
ً
يعتبــر نظــام المجموعــات (نظــام الفقاعــات) نظامــا دوليــا معتمــدا لتنظيــم بيئــة تعليميــة آمنــة لجميــع األطفــال
ّ
والعامــات فــي مؤسســات التعليــم المبكــر للحفــاظ علــى ســامتهم مــن خــال ضمهــم فــي “فقاعــات” حيــن
تواجدهــم فــي المؤسســة التعليميــة ،حيــث يتــم تقييــد تفاعــل كل مجموعــة “فقاعــة” مــع األخــرى قــدر اإلمــكان.
استقبال األطفال
•قيــاس درجــة حــرارة األطفــال قبــل دخلوهــم لمبنــى الروضــة ،وعــدم الســماح للطفــل بالدخــول فــي حــال رصــد
درجــة حرارتــه ( )37.5درجــة مئويــة فمــا فــوق.
•ضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي بين األطفال عند دخول مبنى الروضة.
•عدم استقبال أي طفل في الروضة لديه أية أعراض لمرض فايروس كورونا.
•اعتماد سجل حضور يومي يشمل بيانات األطفال والهيئة اإلدارية والهيئة التعليمة ودرجة حرارتهم.
تحديد مجموعة األطفال
أال يتجــاوز عــدد األطفــال فــي المجموعــة (الفقاعــة) الواحــدة عــن  16طفــل مــع مراعــاة مســاحات غــرف التعلــم
والتباعــد الجســدي بحســب مســتويات اإلشــارة الضوئيــة.
بيئة التعليم والتعلم
•احتــواء نفــس األطفــال فــي المجموعــة الواحــدة (الفقاعــة) لمــدة أســبوع واحــد علــى األقــل مــع إمكانيــة
تمديــد المــدة حتــى نهايــة العــام الدراســي.
•عندمــا يتعــذر علــى الهيئــة اإلداريــة والهيئــة التعليميــة واألطفــال الحفــاظ علــى مســافة أمــان بعيــدة خاصــة
ً
مــع األطفــال األصغــر ســنا فــي مؤسســة التعليــم المبكــر ،يمكــن تقليــل المخاطــر مــن خــال إبقــاء األطفــال
ً
فــي مجموعــات أصغــر حجمــا فــي غرفــة التعلــم.
• ضــرورة إعــداد جــدول زمنــي أســبوعي ،يتضمــن فصــل المجموعــات عــن بعضهــا البعــض مــع الحفــاظ علــى الحــد
األدنــى مــن الحركــة حــول موقــع المؤسســة أثنــاء المــرور.
• فــي حــال الحاجــة إلــى معلمــة مســاعدة للعمــل كمســاندة للمعلمــة الرئيســة مــع نفــس المجموعــة
(الفقاعــة) يتــم تطبيــق نفــس اإلجــراءات االحترازيــة التــي تخضــع لهــا المعلمــة الرئيســة.
• علــى المؤسســات أن تفعــل كل مــا هــو ممكــن لتقليــل االتصــاالت واالختــاط بيــن األطفــال و والهيئــة
اإلداريــة والهيئــة التعليميــة.
•نقل األثاث غير الضروري خارج غرف التعلم لتوفير مساحات أكبر للحركة.
النظافة والتعقيم
•استخدام األدوات الخاصة بكل طفل أثناء تنفيذ األنشطة الفردية.
•تعقيــم جميــع األدوات بعــد كل اســتخدام أثنــاء تنفيــذ األنشــطة الجماعيــة واقتصــار تلــك األدوات علــى أطفــال
المجموعــة الواحدة.
•تجنــب اســتخدام المــواد واألدوات التــي تعتمــد علــى نفــخ الطفــل مــن خــال إخــراج نفســه خاللهــا (كالبالونــات
والصفــارات).
•تجنب مشاركة األلعاب واألدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها بين أطفال المجموعة.
االستراحة والوجبات
•تجنــب إنشــاء ممــرات ومداخــل ومخــارج مزدحمــة ،كمــا يجــب مراعــاة أوقــات االســتراحة وأوقــات الوجبــات الغذائية
فــي ســاحات اللعب.
ّ
•االســتفادة مــن المســاحات الخارجيــة قــدر اإلمــكان وتنســيق اســتخدامها وفــق جــداول معــدة لتجنــب االختــاط
غيــر المتوقــع للمجموعــات (الفقاعات).
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الحافالت (إن وجدت)
•ضرورة تطبيق نظام الفقاعة ( )Bubbleفي المواصالت ،مع مراعاة التباعد االجتماعي.
•تكليــف مشــرفة مــن الروضــة بمرافقــة األطفــال فــي الحافــات وإعــداد ســجل ببيانــات األطفــال مســتخدمي
الحافــات.
•قيــاس درجــة حــرارة األطفــال قبــل ركوبهــم الحافلــة ،وعــدم الســماح للطفــل بالصعــود فــي حــال رصــد درجــة
حرارتــه ( )37.5درجــة مئويــة فمــا فــوق.
•ترك مسافة ال تقل عن متر بين األطفال أثناء الصعود والنزول مع مراعاة إجراءات التباعد الجسدي.
•ضــرورة وضــع عالمــات وملصقــات علــى كراســي الحافلــة إلرشــاد األطفــال للمقاعــد التــي يســمح لهــم
باســتخدامها.
•توفير وسائل وأدوات التعقيم على متن كل حافلة.
•تكليــف شــركات النقليــات والحافــات الخاصــة بتعقيــم الحافــات بصفــة يومية مــع التزامها بعدم اســتخدامها
فــي نقــل فئــات أخــرى غيــر األطفــال اال بعــد التعقيــم الشــامل للحافلة.
•االحتفاظ بسجل يومي تدون فيه أسماء كافة ركاب الحافلة ودرجات حرارتهم.

وضع الخطط االستعدادية
يعــد التخطيــط الجيــد مفتــاح نجــاح إلعــادة فتــح مؤسســات التعليــم المبكــر ،لــذا يتوجــب وضــع خطــة مناســبة
لكيفيــة التعامــل مــع المتطلبــات المختلفــة إلعــادة الفتــح ،وفقــا للتالــي:
•ترتيبــات تعليــم وتعلــم واضحــة :مــن خــال التأكــد مــن التــوازن بيــن أنشــطة التعلــم الفرديــة والتفاعــات
الجماعيــة الصغيــرة بتقســيم األطفــال إلــى مجموعــات صغيــرة (مــن  2-3طفــل) لدعــم التفاعــل بينهــم مــع
الحفــاظ علــى إجــراءات التباعــد الجســدي.
•تنظيــم بيئــة التعلــم :عــن طريــق تباعــد زوايــا النشــاط والتعلــم والحــد مــن عــدد األطفــال الذيــن يلعبــون فــي
كل زاويــة.
•خطــة التعليــم بالتنــاوب :مــن خــال تســجيل األطفــال بشــكل نوبــات وذلــك للحد من عــدد األطفال فــي مجموعة
التعلــم الواحــدة ،باإلضافــة إلــى دعــم أوليــاء األمــور العامليــن الذيــن ســيحتاجون إلــى دعــم أطفالهــم بعــد
ســاعات العمــل.
•بروتوكــوالت النظافــة :والتــي تشــمل عمليــات الفحــص والتعقيــم والتوصيــل دون تالمــس والتعامــل مــع
الوجبــات الغذائيــة وترتيبــات الوقايــة الرئيســية األخــرى.
ً
•خطــط التقييــم :تتــم بتطويــر آليــات تقييــم تعلــم األطفــال فــي كل مســتوى بنــاء علــى طريقــة التعلــم
وقيــاس مــدى تقدمهــم فــي جميــع مراحــل التعلــم.
•خطــة االنتقــال المــرن :مــن خــال وضــع خطــة للطــوارئ ،فــي حالــة تغيــر مســتويات التنبيــه الصــادرة عــن اللجنــة
التنســيقية ،وتحــول مؤسســات التعليــم المبكــر إلــى التعلــم عــن بعــد.
•خطــط التواصــل والدعــم :بحيــث تضمــن التواصــل الفعــال والدعــم لجميــع الشــركاء ،كعضــوات هيئــة التدريــس
والعامــات وأوليــاء األمــور ومؤسســات المجتمــع والجهــات التنظيميــة.
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وضع إستراتيجيات وآليات واضحة للتواصل مع أولياء األمور ودعمهم
أدت الظــروف الناجمــة عــن انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا (كوفيــد )19-إلــى اســتيعاب أكبــر بشــأن الحاجــة إلــى
التواصــل مــع أوليــاء األمــور كاســتراتيجية رئيســية لتنميــة األطفــال ،وتــزداد أهميــة ذلــك التواصــل بشــكل خــاص
عندمــا يختــار أوليــاء األمــور التعلــم عــن بعــد أو التعلــم الهجيــن كســيناريو التعليــم المفضــل ألطفالهــم ،لــذا
وجــب علــى مؤسســات التعليــم المبكــر تزويــد أوليــاء األمــور بخطــة واضحــة لتنميــة وتعليــم الطفــل تتضمــن دليــل
إرشــادات واضــح لجميــع المعلومــات األساســية مــن بــدء عمليــة التســجيل وكافــة العمليــات المنفــذة طــوال العــام
الدراســي .وكحــد أدنــى ،يجــب أن يتضمــن الدليــل مــا يلــي:
•المناهــج والمــواد التعليميــة والتــي يتــم توفيرهــا للطفــل ،باإلضافــة الــى الوســائل والخامــات المتوافــرة
فــي بيئــة المنــزل التــي يمكــن اســتخدامها كأدوات تعليميــة فــي الرســم والتلويــن والكتابــة ونحوهــا.
•إرشادات ألولياء األمور لتوضيح دورهم في تعزيز النمو الشامل للطفل خالل التعلم عن بعد.
•إرشــادات واضحــة ألوليــاء األمــور خاصــة بدورهــم فــي توظيــف المنصــة الرقميــة التي تعتمدها المؤسســة
فــي العمليــة التعليمية.
•قنوات االتصال المباشر أو الخطوط الساخنة .
•إجــراءات تعليميــة وتقييميــة واضحــة :تبيــن أهــداف التعلــم وأدوات التقييــم ورصــد تقــدم الطفــل فــي
مســتويات التعلــم.
•إجراءات أمن وسالمة واضحة تتماشى مع دليل وزارة التربية والتعليم.
•ترتيبات التعليم والتعلم وجدول التعليم المتناوب (إن وجد).
•أدلة ونشاطات تعلم تساعدهم في متابعة أطفالهم في أثناء أداء تكاليفهم المنزلية.
•تســجيالت لنمــاذج مــن دروس توضــح أساســيات تعليــم القــراءة والكتابــة لألطفــال يســتفيد منهــا أوليــاء
األمــور فــي متابعــة أطفالهــم.

توظيف أدوات فاعلة لتقييم تعلم األطفال ودعمهم
يتــم توظيــف أدوات فاعلــة لتقييــم تعلــم األطفــال (أثنــاء التعلــم الحضــوري) فــي مؤسســات التعليــم
المبكــر خــال جائحــة كورونــا كاآلتــي:
•مالحظة المعلمة المباشرة لألطفال أثناء عمليات تقويم تعلمهم.
•رصد المعلمة المالحظات حول تعلم األطفال ورصد تقدمهم في التعلم.
•توظيف المعلمة الستمارات التقييم الخاصة للخبرات التعليمية بشكل دوري.
•جمــع المعلمــة أدلــة واضحــة حــول تعلــم األطفــال مثــل :ملــف أعمــال الطفــل (إنجــاز الطفــل) ،كراســات
الطفــل ،أعمــال فنيــة أو رســوم ،تســجيالت صوتيــة أو فيديــو.
ً
•توفر المعلمة فرصا لألطفال لتقييم تعلمهم والمشاركة في تقييم تعلم أقرانهم.
•تقويم المعلمة الدوري للمهارات األساسية لألطفال في القراءة والكتابة والحساب.
في حال التعلم االفتراضي (التعلم عن بعد) ،يجب مراعاة ما يلي:
•تقــوم المعلمــة بمالحظــة األطفــال مــن خــال منصــات التعلــم الرقمــي المعتمــدة والتطبيقــات اإللكترونيــة
التــي توظفهــا مؤسســة التعليــم المبكــر.
•تفاعل المعلمة المباشر مع إجابات األطفال عن األسئلة التي تطرحها عن بعد.
•إشــراك المعلمــة ألوليــاء أمــور األطفــال لتوفيــر أدلــة حــول تعلمهــم عــن بعــد مثــل :ملــف أعمــال الطفــل
(إنجــاز الطفــل) ،كراســات الطفــل ،واألعمــال الفنيــة أو الرســوم ،تســجيالت صوتيــة أو فيديــو.
•إشــراك المعلمــة لألوليــاء أمــور األطفــال فــي التقــاط صــور فوتوغرافيــة أو فيديوهــات كأدلــة تمكــن
المعلمــة مــن التقويــم الفعــال لتعلمهــم.
ً
•توفر المعلمة فرصا لألطفال لتقييم تعلمهم والمشاركة في تقييم تعلم أقرانهم.
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تفعيل منصات التعلم اإللكترونية بشكل سليم
يعتبــر التعليــم المباشــر وجهــا لوجــه هــو التعليــم المناســب لألطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمــا يمتلكــه
األطفــال مــن تكوينــات جســمية وعقليــة وعاطفيــة ذات طبيعــة خاصــة ،حيــث يتيــح التعلــم المباشــر لألطفــال
الفرصــة الســتخدام حواســهم واكتشــاف األشــياء واكتســاب الخبــرات وتكويــن المعــارف وتنميــة مهاراتهــم،
ولكــن نتيجــة لوجــوب التقيــد باإلجــراءات الصحيــة التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا أصبــح التعلــم عــن بعــد ضــرورة ملحــة
بصفتــه حــا بديــا مؤقتــا مــع األخــذ فــي االعتبــار التحديــات الصحيــة واالجتماعيــة الناتجــة عــن الجائحــة ،وتعتبــر
الفصــول االفتراضيــة فضــاءات جاذبــة لألطفــال ومثيــرة لحماســهم فــي اإلقبــال علــى المشــاركة فــي نشــاطاتها
وتفاعلهــم مــع أقرانهــم فــي الفصــل االفتراضــي ،إلــى جانــب مــا تقــوم بــه هــذه الفصــول مــن المحافظــة علــى
تواصــل األطفــال مــع أقرانهــم وتخفيــف الشــعور بالعزلــة الناتجــة عــن ظــروف البقــاء فــي المنــزل .هنــاك العديــد
مــن منصــات التعلــم عبــر اإلنترنــت التــي يمكــن أن تســتخدمها مؤسســات التعليــم المبكــر لتعليــم أطفالهــا ،ومــن
األهميــة أن:
•تقــوم المؤسســة التعليميــة بتعريــف أوليــاء األمــور واألطفــال بالنظــام أو البرنامــج الــذي تســتخدمه
المؤسســة مــن خــال عقــد جلســات تدريبيــة مــن قبــل المعلمــة لولــي األمــر ،أو تزويــده بنشــرات تربويــة
أو مقاطــع فيديــو  YouTubeمتاحــة عبــر اإلنترنــت تشــرح لــه كيفيــة اســتخدام تلــك المنصــات التعليميــة
المعتمــدة لــدى المؤسســة.
• تســجيل الــدروس االفتراضيــة غيــر المتزامنــة إلتاحــة الفرصــة لمشــاهدتها مــن قبــل أوليــاء األمــور الذيــن ال
تســمح ظروفهــم بحضــور البــث المباشــر لهــا.
•تضميــن أســس المواطنــة الرقميــة فــي البرنامــج التعليمي:تشــير المواطنــة الرقميــة إلــى إظهــار الســلوك
المناســب عنــد العمــل عبــر شــبكة اإلنترنت .ويمكــن لولــي األمــر دعــم ذلــك مــن خــال التحــدث إلــى طفلــه
ً
ً
حــول أهميــة أن يكــون لطيفــا ومراعيــا لقواعــد االســتخدام اآلمــن عنــد التفاعــل مــع زمالئــه فــي الفصــل
ً
ومــع معلماتــه عبــر اإلنترنــت ،وأن يكــون مهذبــا عنــد الــرد علــى األســئلة والكتابــة إلــى جانــب االســتخدام
األمثــل لشــريط الدردشــة علــى المنصــات المختلفــة فــي مؤسســة التعليــم المبكــر والتــي يتم االســتجابة
إليهــا مــن قبــل المعلمــات بشــكل مناســب.
ً
•المنصات األكثر شيوعا:
Microsoft Teamso
Blackboardo
Google Classroomo
Zoomo
ClassDojoo
Kahooto
Seesawo
Campuso
ولــكل مــن هــذه المنصــات غــرض أو منفعــة مختلفــة ،علــى ســبيل المثــال يتــم اســتخدام تطبيقــات
ً
( )Zoom/Google Meetبشــكل أساســي لعقــد اجتماعــات مــع أوليــاء األمــور ،وغالبــا مــا يتــم اســتخدام
( )Blackboard/ClassDojo/Campusمــع األطفــال لنشــر مهــام العمــل الخاصــة بهــم ،كمــا يتميــز كل مــن
( )Zoom/Google Classroomبميــزة الدردشــة للتواصــل والتفاعــل أثنــاء الجلســات المباشــرة.
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َ
تحديد دور ولي األمر لضمان التعلم عن بعد بشكل فعال وامن
•توفيــر مــكان مناســب فــي المنــزل للطفــل يســاعده علــى التركيــز أثنــاء الــدروس وتقليــل عوامــل التشــتت
مــن حولــه (مثــل تجنــب انشــغال الطفــل بألعابــه الخاصــة أو األلعــاب اإللكترونيــة أو متابعــة البرامــج التليفزيونيــة
أثنــاء الــدرس).
•التواصل مع المعلمة بشكل مستمر والتأكد من توافر المواد واألدوات الالزمة للتعلم أثناء الدروس.
•التحاور من طفلك للتأكد من أنه على معرفه تامة باألشخاص الذين يتواصل معهم عبر شبكة اإلنترنت.
•التأكد من أن الطفل يعمل في مكان تسهل فيه مراقبته.
•تنظيم األوقات التي يسمح فيها للطفل باستخدام شبكة اإلنترنت.
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تعليمات وإرشادات عامة للمؤسسات التعليمية والتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة
•ال يطبــق التباعــد االجتماعــي /الجســدي علــى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســدية أو ذهنيــة (متوســطة
أو شــديدة) أو عاطفيــة وممــن يحتاجــون إلــى مســاعدة لصيقــة ومتكــررة.
•يتوجــب علــى المختصيــن تقســيم الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة بحســب نــوع اإلعاقــة ووضــع خطــط لنــوع الدعــم
المطلــوب لهــم ومقــدار إجــراءات التباعــد االجتماعــي الممكنــة معهــم بحســب كل فئــة.
•ال يطلــب مــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة الذهنيــة المتوســطة والشــديدة ارتــداء كمامــات الوجــه فــي المدرســة أو
المركــز (وبالنســبة للذيــن يرتــدون كمامــات الوجــه ،يجــب أن يتــم تغييرهــا بشــكل متكــرر طــوال فتــرة الــدوام
التعليمــي).
•األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة لفتــرات طويلــة مــن الزمــن وعلــى مقربــة
مــن بعضهــم البعــض يجــب أن يرتــدو ا كمــام وقنــاع الوجــه (.)Face Shield
•لتجنــب تعطيــل العمليــة التعليميــة والتأهيليــة ،يجــب علــى المؤسســة التعليميــة ضمــان تزويــد الطلبــة غيــر
القادريــن علــى حضــور دروســهم الفعليــة بالمــواد واألدوات الالزمــة.
•الســماح باســتخدام غــرف اللعــب الناعــم ألربــع طــاب كحــد أقصــى فــي الحصــة الواحــدة وطفــل واحــد فقــط
فــي الغــرف الحســية الخاصــة والســماح باســتخدام المالعــب الخاصــة مــع ضمــان االلتــزام بالضوابــط وااللتزامات
المعتمــدة مــن قبــل الفريــق الطبــي.
•علــى إدارة المؤسســة التعليميــة والتأهيليــة التأكــد مــن اتخــاذ كافــة اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة فــي
عمليــة توفيــر وتوزيــع الوجبــات مــن خــال متعهــد معتمــد علــى أن تكــون الوجبــات مغلفــة بشــكل كامــل
ويتــم اعدادهــا مســبقا بنــاء علــى رغبــة كل طالــب بالتنســيق مــع ولــي أمــره أو يلتــزم الطالــب بإحضــار وجبــة
الطعــام والمشــروبات مــن المنــزل مــع مراعــاة عــدم اســتخدام أدوات الغيــر فــي تنــاول الطعــام والشــراب.
•ينبغــي علــى المؤسســة التعليميــة والتأهيليــة تخصيــص طاقــم يعمــل علــى زيــارة الصفــوف ومختلــف مرافــق
المؤسســة لمســاعدة الطلبــة فــي تعقيــم أيديهــم أو غســلها بالمــاء والصابــون وتجفيفهــا.
•يتعيــن علــى المؤسســة التعليميــة والتأهيليــة تخصيــص مرافقيــن للطلبــة الذيــن تقتضــي حاالتهــم
مرافقتهــم إلــى دورات الميــاه مــع ارتــداء الكمامــات واألقنعــة الواقيــة مــن قبــل المرافقيــن.
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األسئلة واألجوبة
إيضاحات حول اإلرشادات االحترازية

آلية اإلشارة الضوئية

قواعد إرشادية

التعليم والتعلم

األدوار في التعليم عبر االنترنت

مؤسسات التعليم المبكر

مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

األسئلة واألجوبة

إيضاحات حول اإلرشادات االحترازية للمدارس الخاصة
1.هل يتعين على المدارس إتاحة خيار التعلم عبر اإلنترنت للطلبة؟
نعم ،ويترك الخيار لولي األمر في تسجيل األبناء للتعلم عبر اإلنترنت أو من خالل الحضور الفعلي.
2.هل يمكن أن تصل الطاقة االستيعابية في المدارس إلى نسبة  %100في حالتي اللون األصفر
والبرتقالي ضمن نظام اإلشارة الضوئية وبتطبيق مسافة تباعد اجتماعي بمقدار متر واحد دون أخذ
موافقة الجهات الطبية؟
انعم يمكن ذلك ،وعلى إدارات المدارس تحديد الطاقة االستيعابية القصوى للمدارس وفق التباعد
االجتماعي وتضمين ذلك في دليلها اإلرشادي الخاص.
3.ما أقصى حجم للمجموعات الطالبية الثابتة (الفقاعات)؟
يمكن اعتبار جميع الطلبة في الفصل الدراسي الواحد بمثابة المجموعة الثابتة (الفقاعة) ،وعلى إدارة
المدرسة تسجيل حركة التنقل بين المعلمين الذين يقومون بتدريس أكثر من فصل دراسي لتسهيل تعقب
اإلصابات في حال حدوثها.
4.هل يمكن السماح باختالط الطلبة ضمن المجموعات الثابتة (الفقاعات) ببعضهم البعض عند الحاجة،
ً
وخصوصا لحضور المقررات الدراسية المشتركة بين بعض طلبة هذه المجموعات؟
من األفضل تجنب السماح بذلك لما له من أثر سلبي على تعقب اإلصابات ،ولكن إذا ما اقتضت الضرورة
التعليمية ذلك فإنه يجب على المدرسة أن تحدد بوضوح الحاالت التي يسمح فيها باختالط طلبة المجموعات
الثابتة ببعضهم مع ضرورة إخطار وزارة التربية والتعليم.
5.هل سيستمر العمل بالفحص السريع؟
ً
نعم ،سيستمر العمل بإجراءات الفحص السريع كما كان معمولً به سابقا ،ومن الضروري أن تحدد المدارس
إجراءاتها في تنفيذ الفحوصات السريعة وأن تضمن ذلك في دليل إرشاداتها الخاص.
6.هل يوجد اختالف في اإلجراءات المدرسية في التعامل مع الطلبة الذين تلقوا التطعيم وأولئك الذين
لم يتلقوه؟
بشكل عام ال ينبغي أن يكون هناك اختالف ،ولكن بإمكان المدرسة أن تضع بروتوكالت وسياسات خاصة
ً
في دليلها اإلرشادي ،وخصوصا في تحديد أولوية العينات الطالبية التي تجري الفحص السريع.
7.هل ارتداء الكمامة إلزامي لكل الموظفين والطلبة؟
نعم ،إنه إلزامي لجميع الموظفين وكذلك للطلبة في الصف السابع فما فوق .أما بالنسبة للطلبة دون
الصف السابع ،فيمكن للمدراس وضع سياستها الخاصة وتضمينها في دليلها اإلرشادي.
8.هل يسمح باستخدام حنفيات المياە؟
نعم ،يسمح بذلك ،ولكن يجب أن تحرص إدارة المدرسة على عدم تجمع الطلبة حول مبردات المياه .كما يجب
أن يكون هناك عدد كاف من مبردات المياه في الحرم المدرسي مع ضرورة تنظيفها وتطهيرها بانتظام.
9.هل سيعاد فتح المقاصف المدرسية؟
نعم ،يمكن ذلك للمدارس الخاصة ،على أن تلتزم بتطبيق نفس اإلرشادات والسياسات الوطنية الخاصة بفتح
المطاعم خالل الجائحة.
	10.هل يسمح بدروس السباحة داخل المدرسة؟
نعم ،ويسري عليها من اشتراطات وسياسات ما يسري علي استخدام المسابح وبرك السباحة في األماكن
األخرى .فعلى سبيل المثال :ال يسمح بالسباحة في حالة اللون البرتقالي.
ً
	11.هل يجب تسجيل درجات الحرارة يوميا أو يمكن االكتفاء بقياسها فقط؟
ً
ال ضرورة لتسجيلها يوميا ،ويمكن االكتفاء بقياس درجة الحرارة .ولكن إذا ما لوحظ أن ثمة من يعاني من
ارتفاع درجة الحرارة فيجب التعامل معه وفق القواعد الواردة في دليل اإلرشادات الصادر عن وزارة التربية
والتعليم.
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مؤسسات التعليم المبكر

مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة

األسئلة واألجوبة

إيضاحات حول اإلرشادات االحترازية للمدارس الخاصة
	12.هل يمكن للمدرسة االستعانة بمرافق خدمات خارج نطاق المدرسة؟
نعم ،ووفقا آللية اإلشارة الضوئية.
	13.هل يسمح للطلبة بالخروج في فترة الفسحة؟
نعم ،وفقا آللية اإلشارة الضوئية.
	14.هل يسمح بتنفيذ الفعاليات واألنشطة داخل المدرسة؟
ً
نعم ،ويجب اتباع اإلرشادات الوطنية في تنظيم الفعاليات الداخلية والخارجية وفقا آللية اإلشارة الضوئية،
مع ضرورة تأمين موافقة ولي األمر على مشاركة الطالب في أي فعالية أو نشاط من هذا النوع.
	15.هل يسمح بالرحالت الميدانية وبرامج ما بعد المدرسة والمسابقات الرياضية بين المدارس؟
ً
نعم ،ولكن قد تكون هناك قيود وفقا لنظام اإلشارة الضوئية .على سبيل المثال :الرحالت إلى برك السباحة
لن تكون ممكنة في المستوى البرتقالي.
	16.هل سيسمح للطلبة بالتنقل في الحرم المدرسي عند الحاجة؟
ً
نعم  ،ولكن يجب أن يكون ذلك محدودا ،لما له من انعكاس سلبي على تعقب اإلصابات عند حدوثها .كما
يجب توخي الحذر حتى ال تختلط المجموعات الطالبية الثابتة ببعضها.
	17.هل يحق للمدرسة إلزام الموظفين على أخذ التطعيم؟
ال يحق للمدرسة ذلك ،ولكن يجب عليها تشجيع الموظفين على أخذ التطعيم.
	18.هل يجب على المعلمين ارتداء القفازات طوال اليوم؟
ال ينبغي استخدام القفازات ،حيث أن غسل اليدين بانتظام واستخدام المعقمات الكحولية أفضل.
 19.هل يمكن إعادة فتح غرف الموظفين خالل فترة االستراحة؟
نعم ،ويجب في هذه الحالة أن تتبع إدارة المدارس نفس اإلرشادات الوطنية المطبقة على المطاعم.
	20.هل يجب على ولي األمر إبراز ما يفيد حصوله على التطعيم عند قدومه إلى المدرسة لتوصيل ابنه أو
استالمه؟
ً
ليس مطلوبا منه ذلك ،ويجب أن تحرص المدرسة على أن يقتصر دور ولي األمر على إحضار واستالم األطفال
دون الحاجة للدخول إلى المدرسة .كما يجب اتباع إرشادات وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
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جميع المالحق

المالحق

روابط تفاعلية
الالئحــة التنظيميــة لإلجــراءات االحترازيــة وتدابيــر الصحــة والســامة الوقائيــة لعــودة الطلبــة للمــدارس الحكوميــة والمــدارس الخاصــة
فــي ظــل األوضــاع الصحيــة الراهنــة المتأثــرة بجائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد)19-

إرشادات عامة للتباعد االجتماعي في الفصل الدراسي

تعليمات وزارة الصحة أثناء عملية التطهير

الدليل االرشادي لمكافحة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية (إدارة الصحة العامة)

التدريبات االحترافية للوقاية ضد فايروس كورونا (كوفيد)19-

الدليل الشامل لفيروس كورونا (كوفيد )19-لوزارة الصحة

