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: المقدمة أولاً

في ظل تأثر جميع القطاعات الحيوية في العالم، واألردن جزء منه، تأثًرا بالغًا بجائحة كوفيد-19 
بادرنا في وزارة التربية والتعليم إلى األخذ بالتوجيهات الملكية السامية لجاللة الملك عبدهللا 
الثاني حفظه هللا ورعاه وسمو ولي العهد األمير حسين بن عبدهللا لالستجابة السريعة مع هذه 
األضرار  تفادي  أجل  من  استثنائية  جهود  وبذل  محكم،  وتخطيط  بحكمة  والتعامل  الجائحة، 

المترتبة على هذه الجائحة الطارئة في قطاع التعليم.

وفي هذا اإلطار اتخذنا في وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع المركز الوطني لألمن وإدارة  
واألزمات، قرار تعليق الدوام المدرسي في الخامس عشر من آذار 2019م، والتحول إلى نظام 
المملكة واستكمال  الطلبة في شتى أرجاء  التعليم ألبنائنا  التعليم عن بعد؛ لضمان استمرارية 

العام الدراسي 2020/2019م.

التعليم أولوية وطنية ال تقل أهمية عن أولوية الصحة والسالمة  وعملنا على تحقيق مبدأ أن 
العامة، وفي إطار السعي الستقرار العمل في العام الدراسي الجديد 2021/2020م فقد بدأت 
الوزارة بالتخطيط الباكر لهذا العام، آخذة في الحسبان تداعيات الجائحة على القطاع ومراعية 
االشتراطات الصحية للمحافظة على سالمة الطلبة والمعلمين والكوادر المساعدة في مدارس 
المملكة، إذ غدا من األهمية بمكان أن تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل منع انتقال العدوى 
والحد من انتشار المرض ودعم تدابير السيطرة عليه، وفي الوقت نفسه الحرص على تجنب 

التمييز ضد الطلبة والموظفين الذين يمكن أن يتعرضوا لهذا المرض.

وتضع الوزارة هذا الدليل بين أيدي الزمالء في الميدان التربوي ليكون دلياًل إجرائيًّا واضًحا 
ينظم عودة الطلبة لمدارسهم، ويعيد تنظيم شكل العام الدراسي في ضوء االعتبارات الصحية، 
الصحة  بين  توازن  أساسية  افتراضات  ثالثة  وفق  المدارس  دوام  نماذج  الدليل  هذا  يقدم  إذ 
والتعليم، وتتسم بالمرونة في سياسات التعليم، وتوازن بين الزمن المخصص للتدريس ومحتوى 
أن  المستويات  مختلف  على  التربوي  الميدان  في  زمالئنا  من  مؤملين  الدراسية،  المقررات 

يحملوا أمانة المسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

وزير التربية والتعليم
أ.د. تيسير النعيمي



المملكة األردنية  المدرسية في مدارس  ليكون مادة إجرائية مرشدة للطواقم  الدليل  ُصّمم هذا 
بالتدابير  وللتعريف  ومستجداتها،  كورونا  جائحة  مع  التعامل  في  األطفال  ورياض  الهاشمية 
الضرورية في ظل استمرارها، ولبيان أهمية اتباع مجتمع المدرسة الطرائق الصحية لضمان 
المدارس،  في  والعاملين  الطلبة  بين  الوبائية  األمراض  انتشار  احتمالية  من  والحد  السالمة 

وتوفير المعلومات المناسبة التي تضمن تحقيق بيئة صحية آمنة وفق األهداف اآلتية: )1(

األمور  وأولياء  المدارس  في  والعاملين  والمعلمين  المدارس  ومديري  الطلبة  تزويد   .1
بالمعلومات حول كوفيد-19؛ للمساعدة على تخفيف خوف الطلبة وقلقهم من المرض، ودعم 
قدرتهم على التعامل مع التأثيرات الثانوية في حياتهم. كما توفّر التوجيهات المضمنة في هذا 
الدليل رسائل رئيسة واعتبارات مهمة حول إشراك اإلداريين والمعلمين والعاملين في المدارس 
وأولياء األمور ومقدمي الرعاية الصحية وأفراد المجتمع المحلي، وكذلك الطلبة أنفسهم، في 

تعزيز السالمة والصحة في المدارس.

2.  تقديم اإلرشادات لإلداريين والعاملين في المدارس حول اإلجراءات الواجب اتّباعها في 
حال وجود حاالت مشتبه بها و/ أو حاالت مؤّكدة في المدارس وفقًا لتوصيات وزارة الصّحة.

توفير إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ حول توجيه اإلجراءات اآلمنة من أجل الوقاية من   .3
مرض كوفيد-19 ومنع انتشاره في المدارس. 

المدارس  إلى  الطلبة  عودة  لتأمين  اتباعها  الواجب  اإلدارية  واإلجراءات  األسس  تقديم   .4
واستقرار دوامهم فيها.

 
تعزيز الممارسات الصحية السليمة للعاملين والطلبة لمنع انتشار العدوى بينهم.  .5

)1(  - يخضع هذا الدليل للمراجعة والتحديث والتطوير؛ لذا، يرجى مراجعة التحديثات أوالً بأول من خالل موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ثانياًا: أهداف الدليل



ثالثاًا: المنطلقات والمرتكزات العامة

جاء بناء هذا الدليل من منطلقات 
ومرتكزات عامة تتمثل في ما يأتي: 

* توفير البيئة المدرسية اآلمنة والجاهزية الكاملة 
الدراسي  العام  بداية  قبل  التعليمية  العملية  لسير 
من  المملكة،  مدارس  جميع  في   2021/2020
والبشرية،  المادية  والموارد  التحتية  البنية  حيث 
وتحديد المخاطر الرئيسة والعمل على معالجتها.

تضمن  للمدارس  للعودة  سيناريوهات  إعداد   *
والعاملين  والمعلمين  للطلبة  العامة  السالمة 
بشكل تكاملي، والتشاركية في وصول الخدمات 
جميعها إلى المدرسة، بالتنسيق الكامل والمباشر 
والتعليم  التربية  ومديريات  الصحة  وزارة  مع 
والمنظمات  والمؤسسات  الوزارة  ومركز 
مستوى  على  العامة  والسالمة  بالصحة  المعنية 
أقسام  تفعيل  على  التركيز  مع  المحافظات، 

الصحة المدرسية كلّها.

* اعتماد مبدأ التشاركية لعمليات التخطيط والتنفيذ 
المؤسسات  من  كافة  والمعنيين  الشركاء  مع 
استمرارية  ضمان  مع  الخدمات،  ومزّودي 

التنسيق لتحقيق األهداف المنشودة.

المفوضة  الصالحيات  التربية  مدير  استخدام   *
الوضع  القرارات وبحسب مستجدات  له التخاذ 
المدارس  لها  تتبع  التي  المناطق  وطبيعة 
والمديريات؛ لضمان السالسة اإلدارية في العمل، 
االحتياجات  لتوفير  المناسبة  القرارات  واتخاذ 
التعليمية وإعادة توزيعها واستخدامها في  الفنية 

تيسير تقديم الخدمات التعليمية.

* توافق اإلجراءات اإلدارية االستثنائية لمديري 

الظروف  مع  المدرسية  واإلدارات  التربية 
االستثنائية، إذ يُتوقع من إدارة المدرسة أن تخرج 
عن الطريقة اإلدارية االعتيادية التي تمارسها في 
الوضع الطبيعي، وتعمل على االبتكار في إدارة 
واستخدامها  توزيعها  وإعادة  المتوافرة  الموارد 
في تأمين الوضع الصحي في المدارس، بما فيها 
الموارد البشرية وفق الصالحيات الممنوحة لهم.

التعليمية  الخدمات  تقديم  عملية  تنظيم  إعادة   *
التقليل  في  يسهم  بما  بها  المرتبطة  والمهام 
المدارس  لمراجعة  األمور  أولياء  حاجة  من 

والمديريات، وبما ال يؤثر في جودة الخدمة. 

بالمدرسة،  الخاصة  الطوارئ  خطط  وضع   *
عن  التعليم  الستمرارية  والتخطيط  وتحديثها، 
التربية  وزارة  ستُشارك  إذ  الحاجة:  عند  بعد 
والتعليم الجهات الرسمية المعنية كوزارة الصحة 
والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
الواجب  باإلجراءات  المتعلقة  البروتوكوالت 
استمرارية  ودعم  للمدارس،  للعودة  اتّخاذها 
عن  اإللكتروني  التعليم  إستراتيجيات  استخدام 
بُعد، والمواظبة على متابعة الحصص المعروضة 
منصات  خالل  ومن  المخصصة،  القنوات  على 

وزارة التربية والتعليم في حال التعليم عن بعد.

* تطوير اإلجراءات المدرسية بما يالئم ظروف 
لتغييرات  التخطيط  ذلك  ويشمل  المرحلة: 
محتملة في السنة الدراسية، ال سيما في ما يتعلق 
إجراءات  وتطوير  واالمتحانات،  باإلجازات 
واإلجازات  والغياب  بالحضور  تتعلق  مرنة 
المرضية؛ لتشجيع الطلبة والموظفين على البقاء 
في بيوتهم عند مرضهم أو عند اعتنائهم بفرد من 

األسرة يعاني المرض.



النفسي-االجتماعي:  الدعم  احتياجات  تلبية   *
النفسي  والدعم  االستشارة  بتقديم  ذلك  ويتمثل 
للطلبة والمعلمين مع مراعاة اختالف االستجابة 
بينهم، والرد على استفساراتهم، وإرشادهم حول 
كيفية دعم أقرانهم واالبتعاد عن التنمر، والعمل 
لتحديد  المدرسة  في  التربويين  المرشدين  مع 
عالمات  عليهم  تظهر  الذين  والموظفين  الطلبة 

الحزن والقلق لتقديم الدعم لهم. 
 

* دعم جميع فئات الطلبة في المدرسة: ويشمل 
يُعانون  الذين  الطلبة  احتياجات  مراعاة  ذلك: 

األمور  أولياء  من  والطلب  مزمنة،  أمراًضا 
معيّنة  مرضية  حاالت  أيّة  عن  اإلبالغ  جميعهم 
مزودّي  من  طبيّة  استشارةٍ  على  والحصول 
اإلجراءات  حول  الصحيّة  الرعاية  خدمات 
المتّبعة للحضور إلى المدرسة في ما يتعلّق بهذه 
المحددة  االحتياجات  ومراعاة  تحديدًا،  الحاالت 
للطلبة ذوي اإلعاقة، ومعالجة تأثر الفئات التي لم 
تحَظ بفرص التعليم من جّراء المرض أو تبعاته 

الثانوية.
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4-1: حقائق حول كوفيد - 19

ما هو كوفيد-19؟
إن كوفيد-19 مرض تتسبب به ساللة جديدة من 
االسم  اشتُق  وقد  ]كورونا[.  التاجية  الفيروسات 

اإلنجليزي للمرض كاآلتي:
كورونا  كلمة  من  حرفين  ألول  نسبة   »CO«
)Corona( و »VI« نسبة ألول حرفين من كلمة 
نسبة ألول حرف من   »D« و   )Virus( فيروس 
الرقم  أضيف  وأخيًرا   ،)Disease( مرض  كلمة 
)19( لالسم نسبة إلى سنة انتشاره وهي 2019. 
وقد أُطلق على هذا المرض في السابق اسم »2019 

.»2019-COV«أو »Novel Coronavirus
يرتبط  جديد  فيروس  »كوفيد-19«  وفيروس 
بعائلة الفيروسات نفسها التي ينتمي إليها الفيروس 
الذي يتسبب بمرض »المتالزمة التنفسية الحادة 
الوخيمة«)SARS(وبعض أنواع الزكام العادي.

ما أعراض كوفيد-19؟
من:  كالًّ  المرض  هذا  أعراض  تتضمن  قد 
الُحمى، والسعال، وضيق التنفس. وفي الحاالت 
أو  الرئة  بالتهاب  المرض  يتسبب  قد  الشديدة 
الوفاة  إلى  أن يؤدي  التنفس، كما يمكن  صعوبة 
في الحاالت األكثر نُدرة. تتشابه هذه األعراض 
العادي، وهما  الزكام  أو  مع أعراض اإلنفلونزا 
يجب  لذا،  كوفيد-19؛  مرض  من  انتشاًرا  أكثر 
الشخص  كان  إذا  مما  للتأكد  فحوصات  إجراء 

مصابًا بمرض كوفيد-19 أم غير مصاب.

كيف ينتشر كوفيد-19؟
بالرذاذ  المباشر  االتصال  عبر  الفيروس  ينتقل 
التنفسي الصادر عن شخص مصاب )الناتج عن 

السعال أو العطس(، ويمكن أن يصاب الشخص 
أيًضا من جّراء لمس األسطح الملوثة بالفيروس 
ومن ثم لمس وجهه )مثاًل: العينين واألنف والفم(. 
على  يعيش  أن  كوفيد-19  الفيروس  يستطيع 
انتقاله  منع  يمكن  ولكن  ساعات،  لعدّة  األسطح 
ومسح  والماء  الصابون  باستخدام  األيدي  بغسل 

األسطح بالمطهرات.

من هم األكثر عرضة للخطر؟
بما أّن هذا الفيروس جديد، فما زال العالم يتعلّم 
بها  يؤثر  التي  الكيفية  عن  جديدًا  شيئًا  يوم  كّل 
أن  يبدو  كما  األطفال(،  )السيما  األشخاص  في 
مشكالت  يعانون  الذين  واألشخاص  المسنّين 
صحية مزمنة، مثل السكري وأمراض القلب، هم 
األكثر ُعرضة لخطر اإلصابة بأعراض شديدة. 
ومن المؤكد أن هذا الفيروس قد يصيب األشخاص 
من جميع الفئات العمرية، ولكن ما زالت حاالت 
اإلصابة بكوفيد-19 بين األطفال ُمنخفضة نسبيًّا 
حتى اآلن. وقد يتسبب هذا الفيروس بالوفاة في 
حاالت نادرة، ال سيما بين المسنّين واألشخاص 

الذين يعانون مشكالت صحية أصاًل.

ما عالج كوفيد-19؟
يحتاج المصاب بمرض كوفيد-19 إلى الحصول 
ويترّكز  الصحي.  والعزل  الطبية  الرعاية  على 
كوفيد-19  بمرض  للمصابين  العالجي  التدبير 
الداعمة ومعالجة  الرعاية  المستشفيات على  في 
طبية  رعاية  على  الحصول  إن  إذ  األعراض 
مبّكرة من ُمقِدم الرعاية الصحيّة يجعل المرض 

أقل خطورة.

ا: المجال الصحي )البروتوكول الصحي( رابعاً
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هل يوجد لقاٌح مضاٌد لمرض 
كوفيد-19؟

لقاح مضاد لمرض كوفيد-19،  يتوافر حاليًا  ال 
توجد تجارب طبية عدة تجري حاليًّا من  ولكن 

أجل تقييم لقاحات محتملة للمرض.

كيف ُيمكن الحد من انتشار 
كوفيد-19؟ )مرفق1(

مثلما هو الحال مع االلتهابات التنفسية األخرى 
إجراءات  تعدّ  العادي،  والزكام  كاإلنفلونزا 
إبطاء  في  حاسمة  أهمية  ذات  العامة  الصحة 
يومية  وقائية  أنشطة  وهي  المرض،  انتشار 

تتضمن اآلتي:
* تطبيق العزل الصحي على األشخاص المؤكد 
إصابتهم بكوفيد-19، وتطبيق الحجر الذاتي على 
العائدين من السفر والمشتبه بإصابتهم بالفيروس.
* مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض نشطة، 

كالحّمى والسعال والعطس.
* تغطية الفم واألنف عند السعال والعطس.

الماء  باستخدام  وتكراًرا  مراًرا  اليدين  غسل   *
الجاري والصابون.

التي يكثر لمسها،  * تنظيف األسطح واألدوات 
بالمنظفات والمطهرات.

4-2: اإلجراءات الصحية الوقائية 

4-2-1: اإلجراءات الوقائية قبل 
عودة الطلبة للمدارس

ما  في  الوقائية  والتدابير  اإلجراءات  هذه  وتتمثل 
يأتي:

• تحديد مدير المدرسة االحتياجات الالزمة 
آمنًا  استقبااًل  الطلبة  الستقبال  المدارس؛  لتهيئة 
قبل عودتهم إلى المدارس بأسبوع، وتوفير مواد 

التنظيف والتعقيم والتطهير.
• تنظيم الجهود، ووضع خطة عملية تشمل آليات 
التواصل والدعم مع األهالي ومؤسسات المجتمع 

المحلي. 
• تحديد أدوار الطاقم المدرسي )المعلمين، واللجنة 
والمستخدمين،  التربوي،  والمرشد  الصحيّة، 
عودة  لضمان  التعاوني(  بالمقصف  والمعنيين 

آمنة للطلبة. 
• تنظيف مرافق المدرسة وتطهيرها.

4-2-2: اإلجراءات الوقائية في 
األسابيع الثالثة األولى)2(لعودة 

الطلبة للمدارس

إن لتخصيص األسابيع الثالثة األولى من الدوام 
على  الطلبة  تدريب  في  كبيرة  أهمية  المدرسي 
العادات الصحية التي ينبغي لهم التزامها في ظل 
تحمل  قيم  وغرس  الراهنة،  الصحية  األوضاع 
الحفاظ  في  المسؤولية  وتحمل  وااللتزام  النظافة 
على الصحة الذاتية وصحة اآلخرين. وفي هذه 

المدة المحددة يتم ما يأتي:
• تقسيم صفوف المدرسة في األسبوع األول فقط 
إلى مجموعتين تتناوبان في الحضور للمدرسة، 
المجموعة  عن  منفصل  يوم  في  مجموعة  كل 

األخرى. 
)األول،  الصفوف  تشمل  األولى  المجموعة 

ب فيه الطلبة على اإلجراءات الصحية للتعامل بطريقة آمنة في مجتمع المدرسة بإشراف الهيئة اإلدارية والتدريسية والمرشد التربوي،  )2(  األسابيع الثالثة األولى من بدء الدوام المدرسي تشمل: األسبوع األول الذي يُدرَّ

واألسبوعين الثاني والثالث اللذين يركز فيهما على أن يصبح تطبيق السلوكات واإلجراءات الصحية أمًرا اعتياديًّا تلقائيًا.
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والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي 
الصفوف  تشمل  الثانية  والمجموعة  عشر(، 
والسادس،  والرابع،  والثاني،  األطفال،  )رياض 
والثامن، والعاشر، والثاني عشر(؛ وذلك من أجل 

ما يأتي:
- تنظيم عودة الطلبة إلى المدرسة، وتوعيتهم 
السالمة  وإرشادات  الصحية  باإلجراءات 
وتعليمات  الصحي  والبروتوكول  العامة 

الدخول إلى المدرسة والخروج منها. 
- توزيع الكتب المدرسية على الطلبة.

- تعميم إجراءات الدوام المعتمد في المدرسة 
وتوضيحها للطلبة، وتقسيمهم إلى مجموعات 

في حال تطلب شكل الدوام المعتمد ذلك.
- تسليم كل طالب نسخة ورقية من اإلجراءات 
واالشتراطات  والمغادرة  الحضور  ومواعيد 
الصحية الواجب على الطلبة وأولياء األمور 

اتباعها.
عن  بمعلومات  يتعلق  خاص  نموذج  تعبئة   -
كل طالب من الطلبة وطرائق االتصال بأولياء 

أمورهم. 
المدرسة  في  والطلبة  العاملين  جميع  التزام   •
وإرشادات  والصحية  الوقائية  باالشتراطات 
ا حتى تصبح جزًءا من  السالمة العامة التزاًما تامًّ

منظومة القيم والسلوكات اليومية لديهم.
والمرشد  والتدريسية  اإلدارية  الهيئة  استقبال   •
وتوعيتهم  بهم،  بالترحيب  الطلبة  التربوي 
الوقاية  بطرائق  الخاصة  الصحية  بالمفاهيم 
تداول  منع  حول  وتوجيههم  لديهم،  وتعزيزها 
والتجمهر،  االحتكاك  من  والحد  اإلشاعات، 

والحد من العنف والتنمر.
على  الحفاظ  في  االستمرار  أهمية  تأكيد   •
اإلجراءات الوقائية في أثناء الطابور الصباحي، 

وتخصيص الحصص األولى أيًضا لتأكيد ذلك.

الغرف  في  الوقائية  التدابير  المعلمين  مراعاة   •
التباعد  كمراعاة  أمكن،  ما  والمختبرات  الصفية 
الجسدي بين الطلبة، وتجنب األنشطة التي تتطلب 
احتكاًكا مباشًرا بينهم، أو المشاركة في األدوات. 
• االستمرار في تأكيد إيصال الرسائل واإلجراءات 
المدرسة  وعبر صفحات  مباشرة  للطلبة  الوقائية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية 
ذلك:  ومن  والصفية.  التعليمية  والمجموعات 
والعامة،  الشخصية  النظافة  سلوكات  ممارسة 
والحفاظ  واالحتكاك،  األدوات  مشاركة  وتجنب 
على النظام، وتقبل الطلبة المتعافين وعدم جرح 

مشاعرهم.
للمدرسة،  للعودة  أبناءهم  األمور  أولياء  تهيئة   •
وتزويدهم باألدوات الالزمة، وتوجيههم لاللتزام 
على  وتحفيزهم  العامة،  النظافة  باشتراطات 
يتعلق  بما  المدرسة  نشاطات  المشاركة في دعم 

باإلجراءات الوقائية.

4-2-3: اإلجراءات الوقائية في 
مرحلة استقرار الدوام

الصحية  العادات  على  الطلبة  يتدرب  أن  بعد 
المطلوبة ال بد مما يأتي:

األهداف  لتحقيق  والتعاون  الجهود  تنسيق   •
اإلجراءات  تصبح  حتى  األدوار  وتوضيح 
لدى  حياة  ونمط  متبَعة  عادة  المعتمدة  الصحية 

الطلبة، وذلك بـ:
بين الزمالء،  - االلتزام بترك مسافات كافية 

وتجنب التدافع.
- ممارسة غسل اليدين والتعقيم باستمرار.

- االلتزام باشتراطات السالمة أثناء الحضور 
إلى المدرسة ومغادرتها.

التنمر  ظاهرة  ومنع  النظام،  على  الحفاظ   -
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ال سيما على الطلبة الذين سجلوا إصابات أو 
مخالطة لمصابين بعدوى كوفيد-19.

البيئة  على  الحفاظ  إجراءات  بتطبيق  االلتزام   •
المدرسية اآلمنة والصحية. 

التي  العامة  والنظافة  السالمة  إرشادات  اتباع   •
تتلخص في ما يأتي: )مرفق2(

* توافر كميات كافية من مواد التنظيف وأدوات 
فيها  بما  المدارس،  في  الاّلزمة  العامة  النظافة 

القفازات والكمامات. 
متضمنًا  المدرسة  استعدادات  جدول  تجهيز   *
محور النظافة العامة في مرافق المدرسة جميعها. 

)مرفق5(.
نظافة  على  للمحافظة  تطوعية  حمالت  تنفيذ   *
واحدة  حملة  بمعدل  ومحيطها  المدرسية  البيئة 
والهيئات  الطلبة  بمشاركة  األقل،  على  شهريًّا 

التدريسية في المدارس والمجتمع المحلي.
رفع  إلى  تهدف  صحية  تثقيفية  أنشطة  تنفيذ   *

الوعي لدى الطلبة حول النظافة العامة يوميًّا.
التنظيف  عملية  بعد  التطهير  عمليات  إجراء   *

للقضاء على الفيروسات )مرفق2(.
أهم اإلجراءات  )مرفق3(  الجدول في  ويوضح 
أو  المدرسي  الطاقم  من  سواء  اتخاذها  الالزم 
الطلبة أو أولياء أمورهم، واألدوار والمسؤوليات 
من  الجميع  حماية  لضمان  منهم  بكل  المنوطة 

انتشار العدوى أو اإلصابة بمرض كوفيد-19.

4-4: التثقيف الصحي وفق 
الفئة العمرية 

في ما يأتي اقتراحات حول كيفية إشراك الطلبة 
الوقاية  عملية  في  المختلفة  العمرية  الفئات  من 
الفيروسات  من  وغيره  كوفيد-19  فيروس  من 

والسيطرة على انتشارها:

:)KG2( رياض األطفال *
مثل  الجيد،  الصحي  السلوك  على  التركيز   -
العطس  أو  السعال  عند  واألنف  الفم  تغطية 
نظيف(،  منديل  باستخدام  أو  الكوع  )بثني 

وغسل اليدين باستمرار.
- إنشاد أغنية حول غسل اليدين لممارسة مدة 
ثانية،   )20( لـ  والممتدة  الضرورية  الغسل 
ويمكن لألطفال ممارسة غسل اليدين بمطهر 

األيدي.
- وضع طريقة لتتبّع غسل اليدين، وتقديم مكافأة 
متكررة  بصفة  أيديهم  يغسلون  الذين  لألطفال 

بحيث يكون الغسل في الوقت الصحيح.
األعراض  لتوضيح  لعبة  أو  دمية  استخدام   -
)العطس، والسعال، والحمى( وما يجب فعله 
في  بألٍم  شعورهم  حال  في  )أي  مرضوا  إذا 
الرأس أو البطن أو الشعور بتعب شديد( وكيفية 
التعاطف  )غرس  مريض  شخٍص  مواساة 

وسلوكات الرعاية اآلمنة(.
األطفال  بين  تفصل  التي  المسافة  مباعدة   -
عند جلوسهم على شكل دائرة، والطلب منهم 
يجب  إذ  أجنحتهم«،  »خفق  أو  أذرعهم  مدّ 
لتجنّب  أقرانهم  عن  كافية  مسافة  تفصلهم  أن 

مالمسة بعضهم بعًضا. 
* الصف األول حتّى الصف السادس األساسي:

واإلجابة  الطلبة  استفسارات  إلى  االستماع   -
عنها بما يتالءم مع أعمارهم )مع عدم اإلفراط 
على  الطلبة  وتشجيع  المعلومات(،  تقديم  في 
الفعل  ردود  ومناقشة  مشاعرهم،  عن  التعبير 
هذه  أّن  بها، وشرح  يمّرون  قد  التي  المختلفة 
الردودَ ردودٌ طبيعية إزاء وضعٍ غير طبيعي.

بالكثير  القيام  على  الطلبة  مقدرة  تأكيد   -
للمحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخرين.

على  )الوقوف  الجسدي  التباعد  فكرة  تقديم   -
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التجمعات  وتجنّب  األصدقاء،  مع  مسافة  أبعد 
تكن  لم  إذا  األشخاص  لمس  وعدم  الكبيرة، 

هناك حاجةٌ لذلك، ... إلخ(.
مثل:  الجيّد،  الصحي  السلوك  التركيز على   -
العطس  أو  السعال  عند  واألنف  الفم  تغطية 
نظيف(،  منديل  باستخدام  أو  الكوع  )بثني 

وغسل اليدين. 
المفاهيم  استيعاب  على  الطلبة  مساعدة   -
األساسية للوقاية من المرض والسيطرة عليه، 
البسيطة إلظهار  التربوية  األنشطة  واستخدام 
سبيل  على  الجراثيم.  بها  تنتشر  التي  الكيفية 
المثال: وضع ماء ملون في قنينة رش ثّم رش 
المسافة  ومالحظة  بيضاء،  ورقٍة  على  الماء 

التي يصلها الرذاذ.
ثانية   20 لمدّة  اليدين  غسل  أهميّة  توضيح   -

بالماء والصابون. 
لتحديد  نصوص  تحليل  الطلبة  من  الطلب   -
سلوكات  واقتراح  الخطورة  عالية  السلوكات 
معدلة. فمثاًل، »يأتي زائر إلى المدرسة وهو 
بيده،  فمه  بالزكام، ويعطس، ويغّطي  مصاٌب 
ثم يصافح أحد العاملين في المدرسة، ويمسح 
يديه بعد ذلك بمنديل ويذهب إلى غرفة اإلدارة 
الخطير  الشيء  فما  المدير.  لمقابلة  المدرسية 
الذي فعله هذا الزائر؟ وماذا كان ينبغي له أن 

يفعل؟«.
* الصف السابع حتّى الصف الحادي عشر:

واإلجابة  الطلبة  استفسارات  إلى  االستماع   -
بالكثير  القيام  على  الطلبة  قدرة  وتأكيد  عنها، 

للمحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخرين.
على  )الوقوف  الجسدي  التباعد  فكرة  تقديم   -
التجمعات  وتجنّب  األصدقاء،  مع  مسافة  أبعد 
تكن  لم  إذا  األشخاص  لمس  وعدم  الكبيرة، 

هناك حاجةٌ لذلك، ... إلخ(.

مثل  الجيّد،  الصحي  السلوك  على  التركيز   -
العطس  أو  السعال  عند  واألنف  الفم  تغطية 
نظيف(،  منديل  باستخدام  أو  الكوع  )بثني 
أن  بوسعهم  أن  الطلبة  وتذكير  اليدين.  وغسل 
الصحي  السلوك  في  ألسرهم  نموذًجا  يشّكلوا 

النموذجي.
ضد  للتمييز  التصدي  على  الطلبة  تشجيع   -
المخالطين  أو  كوفيد  بفيروس  المصابين 
األفعال  ردود  ومناقشة  ومنعه،  به،  لمصابين 
المختلفة التي قد يمرون بها، وتوضيح أّن هذه 
الردود ردودٌ طبيعية إزاء وضعٍ غير طبيعي، 

وتشجيع الطلبة على التعبير عن مشاعرهم.
نشر  منهم  والطلب  الطلبة،  فاعلية  بناء   -
وطلب  العامة،  بالصحة  المتعلقة  الحقائق 
طريق  عن  الجمهور  لخدمة  إعالنات  إعداد 

اإلعالنات المدرسية والملصقات.
التعليمية  بالمناهج  الصحي  التثقيف  إدماج   -
تغّطي  أن  العلوم  لمباحث  يمكن  إذ  األخرى، 
وأهمية  العدوى  وانتقال  الفيروسات  دراسة 

اللقاحات. 
* الصف الثاني عشر:

واإلجابة  الطلبة  استفسارات  إلى  االستماع   -
بالكثير  القيام  على  الطلبة  قدرة  وتأكيد  عنها. 

للمحافظة على سالمتهم وسالمة اآلخرين. 
- توضيح أّن الوضع يؤثّر في الطلبة جميعهم، 
العامة  الثانوية  امتحانات  تأثّر  حال  وفي 
)التوجيهي( فإّن وزارة التربية والتعليم ستتخذ 

القرار األفضل إزاء مستقبلهم.
دراستهم  على  التركيز  الطلبة  من  الطلب   -
بامتحانات  تتعلق  تطّورات  أية  متابعة  ودوام 

الثانوية العامة )التوجيهي(.
- تقديم فكرة التباعد الجسدي، والتركيز على 
الفم  تغطية  حيث  من  الجيّد،  الصحي  السلوك 
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واألنف عند السعال أو العطس )بثني الكوع أو 
باستخدام منديل نظيف(، وغسل اليدين.

ضد  للتمييز  التصدي  على  الطلبة  تشجيع   -
المخالطين  أو  كوفيد  بفيروس  المصابين 
األفعال  ردود  ومناقشة  ومنعه،  به،  لمصابين 
المختلفة التي قد يمرون بها، وتوضيح أّن هذه 
الردود ردودٌ طبيعية إزاء وضعٍ غير طبيعي، 

وتشجيع الطلبة على التعبير عن مشاعرهم.
بعد  عن  التعليم  فرص  حول  الطلبة  توعية   -
الصادرة  والتعليمات  التوجيهات  مع  تماشيًا 

عن وزارة التربية والتعليم.

* استخدام الكمامة:
من  الوقاية  مستلزمات  أهم  من  الكمامة  تعد 
العمرية  للفئات  كوفيد-19  بفيروس  اإلصابة 
بين  العدوى  وانتقال  انتشاره  منع  أو  كافة 
وضع  من  استخدامها  عند  بد  وال  األفراد، 

األمور اآلتية في الحسبان: 
1. الوضع الوبائي وانتشار الفيروس في الدولة، 
إذ يصبح استخدام الكمامة أكثر أهمية في الدول 

التي تشهد انتشاًرا كبيًرا ومتزايدًا للوباء.
2. اإلجراءات التي تتخذها المدرسة ومدى التزام 
المجتمع المدرسي بتطبيقها، وال سيما المحافظة 
على توفير مساحة تزيد عن )1م2( بين الطالب 

وزميله.
المدرسة يعانون  3. وجود طلبة أو معلمين في 
مثل:  المناعة،  نقص  تسبب  مزمنة  أمراًضا 
والسكري،  والسمنة،  المزمنة،  الرئة  أمراض 
والسرطان؛ لذا، ينصح أن يكون خيار التعليم عن 
بعد هو المعتمد لمن يعانون مثل هذه األمراض.

المدرسة  في  الكمامة  استخدام  أهمية  تأكيد   .4
الكمامات  تكون  أن  على  كافة،  العمرية  للفئات 
مصنوعة من القماش للطلبة الذين تقل أعمارهم 

عن )12( سنة.
5. تغيير الكمامة كل يوم على األقل.

تخلًصا  المستخدمة  الكمامة  من  التخلص   .6
سلة  في  ثم  بالستيكي  كيس  في  بوضعها  سليًما 

المهمالت.
بحيث  صحيحة؛  بطريقة  الكمامة  استخدام   .7
وإمكانية  الذقن،  وأسفل  والفم  األنف  تغطي 
شرح  أثناء  في  سيما  ال  آلخر  وقت  من  إزالتها 
الغرفة  الطلبة في  بين  يتوافر  إذ  الدرس،  المعلم 
التباعد الجسدي بمساحة )1م2(  الصفية حينذاك 
على األقل مع الحرص على توافر تهوية جيدة 

في الغرفة الصفية بفتح النوافذ.
الكمامة  المدارس  طلبة  استخدام  يختلف   .8

باختالف الفئات العمرية على النحو اآلتي:
أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  من  يطلب  ال   -
عن 6 سنوات استخدام الكمامة، وذلك ألسباب 
متعلقة بتطور الطفل وعدم قدرته على االلتزام 

باستخدام الكمامة والتعامل معها.
 )11-6( عمر  من  الطلبة  استخدام  يحكم   -
عدم  على  المترتبة  الخطورة  مبدأ  الكمامة 

استخدام الكمامة. 
- يطبق على الطلبة الذين تزيد أعمارهم على 
الكبار  استخدام  على  يطبق  ما  سنة   )12(
الكمامة داخل المملكة، عن طريق األدلة التي 

تعلنها منظمة الصحة العالمية. 
9. في حال دعت الحاجة إلى استعمال المكيفات 
آلخر  وقت  من  تنظيفها  التزام  المدرسة  فعلى 

وبانتظام.
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في حال شعور طالب أو أحد الكوادر  العامة الواجب اتباعهاالمدرسية اإلجراءات 
 اإلداريّة والتربويّة بأي أعراض للمرض

 

  م2020/2021الدّراسّي للعام  ارسالعودة للمدتوفير نسخة مطبوعة من دليل . 

 

  ّاإلجراءات المدرجة  جميععلى  واإلداريّ  التأكيد على تدريب الكادر التدريسي
 في الدليل.

 

  ّّي الكادر التدريسوتعميم ذلك على  ،ب في كل مدرسةدر  ة م  ة مدرسيّ تعيين مسؤول صح
 واإلدارّي. 

  الكادر وتعميمه على  ،تفعيل خط ساخن لكل مديرية
 التدريسّي واإلدارّي.

 

 

  مات الطلبة الذين تظهر عليهم عالأبنائهم التأكيد على أهمية تبليغ أولياء األمور إلبقاء
 مرضية في المنزل.

  ّض.ية بالمرالحرص على عدم تداول معلومات خاص 
 

 

  على  رمن التنم   للحدّ  التدريسّي؛وعي الطلبة والكادر مستوى الحرص على رفع
 المصابين والمشتبه بإصابتهم.

  عيّنة داخل المدرسة تخصيص غرفة أو مساحة    .يّ للعزل الصحّ م 
 ة.صابإللرجوع إليها في حال حدوث  ؛توفير سجالت الحضور والغياب وتحديثها 

 
  ستجدّات تطرأ على إشراك الكادر التدريسّي واإلدارّي والّطلبة وأولياء أ مورهم بأيّة م 

 اإلجراءات الصّحيّة بشكٍل دورّي ودائم.
 

 

 

  ّوتوفيرة بالتعقيم ة الخاصّ يّ د من تطبيق جميع اإلجراءات الصحّ التأك 
 المعقمات.
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 ظهور أعراض المرض على  أحد الطلبة االحتمال األول:
 

 شتبَه بإصابته؛ المدرسية بالكشف على الطالب  الصحةمسؤول  ي َكل ف جود د من وللتأكّ الم 
 عراض للمرض.أ

 

 

 للكمامة ه بإصابتهشتبَ الطالب الم   ارتداء مسؤول الصحة المدرسية من يتأكد. 
 

   م لضمان عدالعزل الم خّصصة لهذا الشأن؛ ه بإصابته في غرفة شتبَ الطالب الم  عزل ي
 اختالطه بزمالئه.

  ّشتبَه بإصابته أمر الطالب  االتصال بولي  عن ذلك.لتبليغه الم 
 

 علىشف ة التابع للمديرية للكة المدرسيّ مديرية التربية والتعليم إلرسال مندوب الصحّ  إبالغ 
  الحالة.

 

 أدوية للطالب. عطاء أيّ جواز إعدم  علىد يالتأك 

 شتبَه بإصابته يعاز لوليّ اإل برات في المخت بضرورة إجراء الفحص له أمر الطالب الم 
 ة.المعتمدة أو المستشفيات الحكوميّ 

 شتبَه بإصابته، وعدم البوح بها لغيرد يالتأك  على ضرورة سّريّة المعلومات الخاّصة بالم 
 العالقة.ة ذات الجهات الرسميّ 

 
 

 

 اإلجراء
 

 ةإذا كانت النتيجة سلبيّ   ةإذا كانت النتيجة إيجابيّ 

   د.ع  ليصبح عن ب  فيها ل التعليم حو  وي   ا ،يوم (14)لمدة  ا  كليّ  المدرسةق غلَ ت  

 (14)حجر ي   ،لحالة مؤكدة ا  إذا كان الطالب مخالط 
 .ا  يوم

   المختبرات المعتمدة أو  فيللفحص  موهعلّ وم   الصفّ  ل طلبة  رسَ ي
 .ةالمستشفيات الحكوميّ 

 

 خالطون موعلّ ن والم  ي حجر الطلبة المخالطو ( 14)في المنزل لمدة هم وم 
 .يوما  

 

 
 رى  (14)أيام وفحص آخر بعد  (7)فحص بعد  ي ج 

ا  في المختبرات المعتمدة أو المستشفيات يوم
  .صابةمن اإل الطالب للتأكد من خلوّ  الحكومية؛

   علمين والصفوف وغرفة الم  تها م مرافق المدرسة ومداخلها وساحعق  ت
ة، حكوميّ  المدرسةإذا كانت  ل سالح الهندسة الملكيّ بَ ا  من ق  تعقيما  كليّ 

 نفقتها الخاّصة.ة على المدارس الخاصّ ت عق م على أن يتم 

 

   من هم للتأكد من خلوّ  ا  يوم (14)أيام وبعد  (7)ن بعد ص المخالطوحَ ف  ي
 المرض.

 

 ة إلى المدرسة لعمل اإلجراءات النتيجة السلبيّ  ت حَضر
 الالزمة لعودة الطالب.

  ل لعمفي حال أصبحت سلبيّة؛ إلى المدرسة  الفحصنتيجة ت حضر
 اإلجراءات الالزمة لعودة المخالط.

 

  وام دة للدّ ة العولتحديد آليّ  ؛التنسيق مع مديرية التربية والتعليمي جرى
 وموعدها.  الفعليّ 
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 ظهور أعراض المرض على  أحد المعلمين االحتمال الثاني:
 

  للتأكد من وجود أعراض  ؛ة بالكشف على المعلمة المدرسيّ مسؤول الصحّ ي َكل ف
 لمرض.ا

 

 

 لكمامةارتداء المعلم المشتبه بإصابته لمن ة ة المدرسيّ مسؤول الصحّ  يتأكد.  
 
   لضمان عدم اختالطه بزمالئه. العزلعزل المعلم المشتبه بإصابته في غرفة ي 

 ة التابع للمديرية للكشف عن الحالة.ة المدرسيّ إلرسال مندوب الصحّ  ؛مديرية التربية والتعليميبلغ 

 
 أدوية للمعلم. عطاء أيّ إ جواز عدمعلى د يالتأك 

 المعتمدة أو المستشفيات جراء الفحص في المختبرات بإيعاز للمعلم اإل
 الحكومية.

  شتبَه بإصابته، وعدم التأكيد على ضرورة سّريّة المعلومات الخاّصة بالم 
 .البوح بها لغير الجهات الرسميّة ذات العالقة

 
 

 

 

 اإلجراء
 

 

 إذا كانت النتيجة سلبية  النتيجة إيجابية كانتإذا 

 ( 14ت غلَق المدرسة كليّا  لمدة) .ل التعليم فيها ليصبح عن ب ع د  يوما ، وي حو 
  خالطون للفحص في علّمون الم  ي رَسل طلبة  الصّف الذين ي دّرسهم المعلم والم 

 المختبرات المعتمدة أو المستشفيات الحكوميّة.
 ( علّمون والطلبة المخالطون في المنزل لمدة  ( يوما .14ي حجر المعّلم والم 
  علمين تعقيما  كليّا  ت عق م مرافق المدرسة ومداخلها وساحتها والصفوف وغرفة الم 

من ق بَل سالح الهندسة الملكّي إذا كانت المدرسة حكوميّة، على أن ت عق م المدارس 
 الخاّصة على نفقتها الخاّصة.

 ( يوما  للتأكد من خلّوهم من المرض.14( أيام وبعد )7ن بعد )وي ف َحص المخالط 
 نتيجة الفحص إلى المدرسة في حال أصبحت سلبيّة؛ لعمل اإلجراءات  ت حضر

 الالزمة لعودة المخالط.
  ي جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ لتحديد آليّة العودة للدّوام الفعلّي

 وموعدها.

 
  جر إذا كان المعلم مخالطا  لحالة مؤكدة ي ح 

  ( يوما .14)

 
 

  أيام وفحص آخر ( 7)فحص بعد ي جرى
من  ( يوما  للتأكد خلّو المعلّم14بعد )
صابة في المختبرات المعتمدة أو اإل

 المستشفيات الحكومية.

 

 
 َضر النتيجة السلبية إلى المدرسة لعمل  تح 

  اإلجراءات الالزمة لعودة المعلم.
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 أو معلم(دوام أحد المخالطين لحالة مؤكدة )سواء طالب  :الثالثاالحتمال 
 

  ة بالكشف على المخالط.ة المدرسيّ مسؤول الصحّ ي َكل ف 

 

 

  لكمامةالمخالط ل ارتداءة من ة المدرسيّ مسؤول الصحّ يتأكد.  

 أمر المخالط. مديرية التربية والتعليم ووليّ  إبالغ 
  شتبَه بإصابته، وعدم البوح بها غير لالتأكيد على ضرورة سّريّة المعلومات الخاّصة بالم 

  .الجهات الرسميّة ذات العالقة
 

  حتى ثبوت ظهور أعراض المرض. ا  يوم (14)حجر المخالط 

 

 .إجراء الفحص إذا ظهرت األعراض 
 
 

 

 اإلجراء
 

 إذا كانت النتيجة سلبية  إذا كانت النتيجة إيجابية

 ( 14ت غلَق المدرسة كليّا  لمدة) .ل التعليم فيها ليصبح عن ب ع د  يوما ، وي حو 
  خالطون للفحص في المختبرات المعتمدة أو علّمون الم  ي رَسل كّل الطلبة والم 

 المستشفيات الحكوميّة.
 ( َجر المخالطون في المنزل لمدة  ( يوما .14ي ح 
   علمين تعقيما ا  من كليّ ت عق م مرافق المدرسة ومداخلها وساحتها والصفوف وغرفة الم 

ق بَل سالح الهندسة الملكّي إذا كانت المدرسة حكوميّة، على أن ت عق م المدارس الخاّصة 
 على نفقتها الخاّصة.

 ( يوما  للتأّكد من خلّوهم من المرض.14( أيام وبعد )7ي ف َحص المخالطون بعد ) 
 ضر نتيجة الشفاء إلى المدرسة لعمل اإلجراءات الالزمة لعودة المخال  ط.ت ح 
  .ي جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد آلية العودة للدوام الفعلي وموعدها 

 

  إحضار النتيجة السلبية إلى المدرسة؛
لعمل اإلجراءات الالزمة لعودة 

 المخالط.
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 ا  أو معلم ا  طالبكان ظهور نتيجة إيجابية ألحد الملتحقين بالدوام سواء  :الرابعاالحتمال 
 

  مسؤول الصّحة المدرسيّة من ارتداء الم صاب للكمامة.يتأكد 
 

 

 وتحويله إلىجراء الالزمأمر المصاب لعمل اإل مديرية التربية والتعليم ووليّ  إبالغ ، 
 المستشفى المعتمد.

  المعلومات الخاّصة بالم صاب، وعدم البوح بها لغير الجهات الرسميّة ذات التأكيد على ضرورة سّريّة
 .العالقة

 
  دع  ل التعليم ليصبح عن ب  حو  وي   ا ،يوم( 14)لمدة  المدرسةتغلق. 

 يات مختبرات المعتمدة أو المستشفللللمصاب  نيالمخالط نيمالمعلكل يرسل كل الطلبة و
 .؛ إلجراء الفحص الالزمةالحكوميّ 

 
  َجر المخالطون  .ا  يوم( 14)في المنزل لمدة ي ح 

 ل  د.ع  شكل التعليم لصفوف المخالطين ليكون عن ب   ي َحو 

 علمين تعقيما  كليّا  من ق َبل  ت عق م مرافق المدرسة ومداخلها وساحتها والصفوف وغرفة الم 
المدارس الخاّصة على  ت عق مسالح الهندسة الملكّي إذا كانت المدرسة حكوميّة، على أن 

 نفقتها الخاّصة.
 

   هم من المرض.د من خلوّ للتأكّ  ا ؛يوم( 14)أيام وبعد ( 7)ن بعد وفحص المخالطي 
 
 

 

 اإلجراء
 

 إذا كانت النتيجة سلبية  إيجابيةالنتيجة إذا كانت 

   المدرجة أعالهنفسها ق اإلجراءات طبّ ت. 

  َضر لعمل اإلجراءات  ؛نتيجة الفحص إلى المدرسة ت ح 
  الالزمة لعودة المخالط.

 
  ة حديد آليّ لت ؛التنسيق مع مديرية التربية والتعليمي جرى

  العودة للدوام الفعلي وموعدها. 
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ا: الحوكمة والعمليات اإلدارية  خامساً

بعد مدّة انقطاع تام عن المدرسة والتحول خاللها 
إلى التعليم عن بعد، كان ال بد من اتخاذ إجراءات 
إدارية وتنظيمية تضمن عودة المعلمين والطلبة 
فيها  التعليمية  العملية  واستمرار  مدارسهم  إلى 
الوضع  يفرضه  ما  وفق  جزئي  أو  كلي  بشكل 
تحصين  اإلجراءات  هذه  تكفل  بحيث  الوبائي، 
وضمان  الجائحة،  آثار  من  ووقايتها  المدارس، 
وبناء  التعليم.  نظام  في  والعاملين  الطلبة  حماية 

عليه، فقد اتُخذت اإلجراءات اإلدارية اآلتية:

5-1: تشكيل اللجان

إلدارة عملية العودة للمدارس شكلت اللجان اآلتية: 
شكلت  التي  الطوارئ:  أثناء  في  التعليم  لجنة   •
على مستوى وزارة التربية والتعليم إلدارة عملية 
التعليم عن بعد وضمان الوصول والجودة للطلبة 
لشمول  طاقتها  بكامل  اللجنة  وتعمل  جميعهم، 
تطوير البنية التحتية للتعليم اإللكتروني والموارد 
للطلبة،  المقدمة  اإلعالمية  والبرامج  والعمليات 
وإدارة تنفيذها، ومراقبة نتائج التعليم الخاصة بها 
وتقييمها، وضمان توجيه مخرجاتها نحو الجودة.

• لجنة إدارة التعليم عن بعد: التي تضم موظفين 
اللجنة  لمتابعة  وزارات  عدة  من  صلة  ذوي 
)اللجان( المعنية ومدى التقدم والتنفيذ التدريجي 

للعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد.
• اللجان الفنية المتخصصة: التي شكلت لمتابعة 
جميعها،  المستويات  على  المدارس  جاهزية 
ابتداًء بمركز الوزارة وانتقااًل للجان على مستوى 
كل  وتعنى  المدرسة،  مستوى  على  ثم  المديرية 
منها بإدارة إجراءات العودة للمدارس ومراقبتها؛ 
والكادر  المدارس  وتهيئة  والتعليمية،  الصحية 
اآلتي  الشكل  ويوضح  األمور.  وأولياء  والطلبة 

تسلسل اللجان المشكلة على المستويات كافة. 
يضاف إلى هذه اللجان المتخصصة لجنة الصحة 
المدرسة،  مستوى  على  تشّكل  التي  المدرسية 
الطلبة  توعية  في  الرئيسة  مهامها  وتتركز 
من  الوقاية  وطرق  الصحية  اإلجراءات  حول 
البروتوكول  تنفيذ  على  واإلشراف  األمراض، 
وتعقيمها،  المباني  تنظيف  عملية  في  الصحي 
الصحة  ومسؤول  المدرسة،  مدير  من:  وتتكون 

المدرسية، وأعضاء اللجنة الصحية.

على مستوى وزارة التربية والتعليم 

إدارة التعليم
إدارة التخطيط 

والبحث 
التربوي

إدارة 
النشاطات 
التربوية

وحدة 
التنسيق 
التنموي

إدارة الشؤون 
المالية

إدارة األبنية 
والمشاريع

وحدة جودة 
التعليم 

والمساءلة

على مستوى المديرية 

التربويشراف اإلقسم  المدرسية الصحة قسم  قسم الشؤون المالية والمشاريعاألبنية قسم 

على مستوى المدرسة 

المحاسبمسؤول الصيانةالممرضالمرشد التربويمساعد المديرمدير المدرسة
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5-2: مسح الحتياجات وإعداد 
الخطط

من  للتأكد  االحتياجات  مسح  الوزارة  أجرت 
توافر  حيث  من  وجاهزيتها  المدارس  إمكانيات 
والسالمة،  الصحة  إجراءات  تطبيق  أدوات 
والبنية التحتية، والتشخيص، واالتصال بأدوات 
وتوافر  والموارد،  والمواد  الصحية،  الفعاليات 
استعداد  مدى  جانب  إلى  التعليمية،  المواد 
ومعداتها  المدارس  تعقيم  لعملية  التحتية  البنية 

وإجراءات التنفيذ.
التحقق  بقوائم  المدارس  تزويد  إلى  باإلضافة 
لمراجعة استعداد المدرسة، واستخدامها بوصفها 
للحفاظ  )مرفق5(؛  سريعة  عالجية  متابعة  أداة 
على هذه اإلجراءات وإضفاء الطابع المؤسسي 
عليها على مستوى المدرسة، والكشف عن وجود 
إجراءات لدى المدرسة لتنفيذ عمليات الطوارئ 

التعليمية.
وقد نوقشت احتياجات كل مدرسة على مرحلتين:
األولى على مستوى المديرية عبر لقاءات مباشرة

والتعليم  التربية  ومدير  المدارس  مديري  بين 
مستوى  على  والثانية  التربوي،  التخطيط  وقسم 
واألمينيِن  والتعليم  التربية  مديري  بين  الوزارة 
االحتياجات  توفير  سبيل  في  للوزارة  العاّميِن 

جميعها قبل بدء العام الدراسي. 
التشغيلية  الخطط  إعداد  إلى  المسح  هدف  وقد 
والطوارئ واالتصال على المستويات جميعها، 
لتنفيذ  وأولوياتها  المدارس  احتياجات  وتحديد 
إلى  الطلبة  وإعادة  للمدارس  العودة  برنامج 
الخطط  توضيح  يأتي  ما  وفي  الصفية.  الغرف 
المعدّة ومكوناتها على مستوى الوزارة لتعدّ كل 

مدرسة خطًطا مدرسية مالئمة توازيها.
: خطة الطوارئ أولاً

حاالت  في  الرئيسة  التعليم  أنشطة  وتشمل 
منها:  العمل،  من  واسعة  مجموعة  الطوارئ 
تطوير المحتوى، والتدريب، وتوفير اإلمكانات، 
وإعادة بناء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية. 

 

 خطة الطوارئ

 القوى  بما في ذلك) والتعليم إجراء تقييم سريع للقدرات الحالية لموارد وزارة التربية
ديد األدوات والبنية التحتية(، وتحوالخبرة اإللكترونية، والمحتوى التعليمي، والعاملة، 

 أشكال التمويل الخارجية.بالفجوات المالية والتقنية لدعمها 
  م يالستمرار عملية التعلجراءات الالزمة حديد اإلالتشغيل القياسية لتتطوير إجراءات

ل من والتعليم لخدمة كفي حاالت الطوارئ استجابة لمتطلبات التعليم لوزارة التربية 
 أولياء األمور( بشكل أساسي.والمدربين والمجتمع والطلبة و )المتعلمين

  االستجابة :المراحل الرئيسة الثالثوتشمل  ،"خطة التعليم أثناء الطوارئ "إعداد، 
من  التعزيز بناء القدرات المؤسسية المنهجية بدء   التعافي والتعزيز، واالستدامة؛و

 وزارة التربية والتعليم المركزية إلى مستوى المدرسة.
  معنية بالتعليم جهات متعددة ستنفذهاتطوير مجموعة متكاملة من األنشطة التي 

والجدول الزمني لتنفيذ النشاط المصادر المطلوبة لكل نشاط  توقد حدد .)الشركاء(
 ومسؤولية التنفيذ والمؤشرات والمخرجات لكل نشاط.

  ادر لمصجميعهم  الطلبةوصول  تسهلتحديد معايير وممارسات التعلم عن بعد التي
مع ضمان مرونة كافية للتكيف مع االبتكارات التكنولوجية الجديدة  ،التعلم عن بعد
 علية.ابسرعة وف
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ثانياًا: خطة الستعداد لبدء العام الدراسي

ثالثاًا: خطة التصال والتواصل

5-3: توفير اإلمكانات المادية 
والموارد البشرية

فإن  البشرية  المادية والموارد  لتوفير اإلمكانات 
من األهمية بمكان العمل وفق اإلجراءات اآلتية:
• وضع إطار عمل وطني لخطط التعليم عن بعد 

المستدامة في حالة الطوارئ؛ لالستجابة 

العالي  والتعليم  العام  التعليم  قطاعات  لمتطلبات 
والتعليم والتدريب المهني والتقني.

بعد؛  التعليم عن  لعمليات  تنفيذية  • وضع خطة 
لتوفير الموارد 

 

 

االستعداد لبدء العام  خطة
 الدراسي

  المدارستعميمه على و ،جراءات الصحة والسالمةإتطوير البروتوكول الصحي ليشمل كل 
 .وتدريب الكادر التعليمي عليه ،الخاصةالحكومية و

  العودة دراج كل محاور إوالتي تعمل على  بالمحتوى(تطوير خطة العودة للمدارس )ممثلة
المديريات و المركزيعلى المستوى  ،التي عملت عليها وزارة التربية والتعليمللمدارس 
 .والمدرسة

 لبدء دمج المكونات المتعلقة  ،والمديريةالتنسيق مع برنامج تطوير المدرسة ب ،توجيه المدارس
يجب  إذ ،بالصحة والسالمة جنب ا إلى جنب مع االستعداد للطوارئ في خطط تطوير المدارس

ا بما في ذلك خطط بناء القدرات في التعامل مع التعلم  ،تحديد تكلفة األنشطة المرتبطة أيض 
 اإللكتروني واالستعداد للطوارئ.

 تطوير قوائم المراجعة واألدوات الالزمة في البروتوكول الصحي وخطة العودة ب ،دعم المدارس
 الطوارئ.استمرارية التعليم في  إلدارة

 وضع إضافة إلى ،والحفاظ عليها ،لتحقق من مدى استعداد المدارس والموظفينتطوير أدوات ا 
 مؤشرات التشخيص وإجراءات اإلحالة واالستجابة على مستوى المدرسة ومراحل االتصال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 خطة االتصال والتواصل
 
 
 
 
 
 

   ا وموحدة ومفيدة لتعزيز األبعاد الوطنية للتعلم عن بعد واستجابة المجتمع أثناء الطوارئ تقديم رسائل عامة متكاملة مؤسسي
 والتعلمية. ،والجسدية ،ومعالجة اآلثار المترتبة عليها: العاطفية

  ،توضيح أنشطة مقدمي الخدمات الداخليين مثل الجمهور المباشر وأنشطة مقدمي الخدمة الخارجيين لشركات اإلعالم
ة الستخدام التعلم اإلرشادي، وتقييم عملية وتسليم المخرجاتاألنشطة  تنفيذ وتحديد مواعيد وتبعيتهم، ،وأدوارهم ومسؤولياتهم

 البيانات المتتالية إلبالغ السياسات القطاعية والتحسين المطلوب.
 آليات التنسيق مع سلطات الصحة العامة، بما في ذلك وزارة الصحة، وتمثيل المجتمع بما في وتصال استراتيجية اال اتباع

 ية حول:لنقل رسائل إعالم ؛ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 الصحة العامة. 
 أهمية االستعداد للطوارئ على مستوى المجتمع. 
  الحيوي في نشر الوعي حول الصحة والسالمةالمرأة دور. 
 تدابير الحماية االجتماعية والحد من المخاطر. 
  (والعاطفية ،النفسية)الصحة الذاتية. 
 .أهمية التعلم اإللكتروني 
  لطلبةلتوجيه المجتمع حول االستخدام اآلمن للشاشة واألدوات عبر اإلنترنت للحفاظ على الصحة الذاتية والصحة العقلية. 
   ا حيوي والحفاظ على الروابط مع المجتمع  ،ا في ضمان مساءلة برامج الطوارئ وتطويرهاتفعيل اللجان المدرسية لتؤدي دور 

 وحمالت التوعية لمساعدة العائالت في العثور على طرق لدعم عملية التعلم واالندماج الكامل في خطط التعلم.
  رفع مستوى الوعي بالمصادر الجديدة عبر اإلنترنت، والمصادر المطبوعة واألنشطة المجتمعية لتعزيز برامج التعليم

 وتعزيز بيئة التعلم اإللكتروني اإليجابية والمستمرة. ،ية والممارسات المشتركة لألسرةاإللكتروني المؤسس
 والتلفزيون، والراديو، ووسائل التواصل  ،سائل االتصال للتعلم في المنزل )الرسائل القصيرةتطوير المزيد من و

 لآلباء(.والتعليم وزارة التربية  منصاتاالجتماعي، ومقاطع الفيديو االفتراضية على 
 نشطة واالجتماعات المدرسية وعدد الحضور واحتمالية االتصال المباشرتحديد أنواع األ. 
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وإستراتيجية  التنفيذ  مسؤولية  وتحديد  المطلوبة 
االتصال والمخرجات والجدول الزمني والتكلفة 

التفصيلية لكل نشاط.
• إنشاء لجان وزارية للتعليم عن بعد ومتابعتها، 
وزارة  بين  الصلة  ذوي  الشركاء  جميع  تشمل 
والبحث  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية 
ووزارة  المهني،  التدريب  ومركز  العلمي، 
والكتب  المناهج  وإدارة  الرقمي،  االقتصاد 

المدرسية، ومراكز التكنولوجيا المعنية. 
وإدارة  واإلداري،  التعليمي  بالكادر  االحتفاظ   •
المعممة،  المطروحة  السيناريوهات  عبر  الدوام 
حاجات  لسد  إضافية  بعقود  المعلمين  وتوظيف 
اإلضافي  الطلبة  عدد  واستيعاب  المدارس، 

وتأمين التعليم لهم.
المالية  الموارد  توظيف  تقييم  نتائج  توظيف   •
المطلوبة عبر الشراكات المحلية والمنح الدولية؛ 
لتزويد المدارس بالمزيد من البنية التحتية الالزمة 
لتصبح أكثر مرونة في مواجهة األوبئة مستقباًل.

5-4: تهيئة البنية التحتية 
والمرافق المدرسية

المدرسية  والمرافق  التحتية  البنية  تهيئة  تسهم 
وحمايتهم  للطلبة  آمنة  مدرسية  بيئة  إيجاد  في 
كوفيد-19،  سيما  وال  المختلفة  األمراض  من 
عالية،  جودة  ذي  تعليم  تلقي  على  وتساعدهم 

واإلجراءات اآلتية كفيلة بتحقيق ذلك:
الصحة  إجراءات  حيث  من  المدارس  تجهيز   •
والسالمة، والبنية التحتية، والتشخيص، واالتصال 

بأدوات الفعاليات الصحية، والمواد والموارد. 
• تقييم احتياجات المدارس ضمن التقييم السريع 
المطلوبة  المالية  الموارد  حول  التقارير  لتقديم 

للتنفيذ.

ميداني  مسح  على  تعتمد  بيانات  قاعدة  إنشاء   •
شامل لكل المدارس الحكومية لتوفير البنية التحتية 
وعودة  الدراسي  العام  لبدء  والتجهيز  المطلوبة، 
الطلبة، وعمل الصيانة الخفيفة للمدارس، وتوفير 

المعقمات والصابون فيها. 
للمشرفين  محمولة  البتوب  أجهزة  تسليم   •
وتوفير  اإللكتروني،  التعليم  لمتابعة  التربويين 

حزم إنترنت لمعلمي المخيمات السورية. 
التجهيزات  بجميع  إستوديوهات  تجهيز   •
التعليم  العاملة لمواصلة تصوير جلسات  والقوى 

اإللكتروني والتلفزيون.
يفتقرون  الذين  للطلبة  البتوب  أجهزة  توفير   •
التعليم عن  التكنولوجية لضمان وصول  للموارد 
المدارس  في  شاشات عرض  وتوفير  إليهم،  بعد 
التي تفتقر للتكنولوجيا لعرض الدروس التلفزيونية 

للصفوف كلّها.

5-5: اإلجراءات التربوية

االشتراطات  من  مجموعة  إجراء  وتتضمن 
واإلجراءات التنظيمية والصحية ضمن األنشطة 

والعمليات التربوية كاآلتي:
: الدخول إلى المدرسة والخروج منها أولاً

• االلتزام باإلجراءات الوقائية وشروط السالمة 
الصحي  البروتوكول  في  الموضحة  العامة 
والزائرين  والمرافقين  والعاملين  الطلبة  لكافة 

واشتراطها لدخول المدرسة.
أية  عليه  تظهر  شخص  ألي  السماح  عدم   •
بالفيروس  اإلصابة  وأعراض  تتشابه  أعراض 
بالطلبة  االحتكاك  أو  المدرسة،  إلى  الدخول  من 

مع الحفاظ على مسافة )2م( للتباعد الجسدي.  
• وجود أكثر من مدخل للمدرسة إن وجد لدخول 
الطلبة والعاملين والزائرين وتحت إشراف مباشر 
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من الكادر اإلداري ومسؤول الصحة المدرسية؛ 
لضمان اتباع اإلجراءات الصحية والوقائية.

إلى  الطلبة ومغادرتهم  تقسيم مواعيد حضور   •
مجموعات؛ لتجنب حدوث اكتظاظ واحتكاك بين 

الطلبة.
• اإلعالن عن جدول مواعيد الحضور والمغادرة 
مجموعة  كل  بين  دقائق   )10( بفارق  للطلبة 

وأخرى.
• التزام المجموعات بمواعيد الحضور والمغادرة 

المحددة من اإلدارة.
بالدخول  والمرافقين  للزائرين  السماح  عدم   •
االحتكاك  أو  الصفوف  أو  المدرسة  مرافق  إلى 

بالمعلمين والطلبة.
• توثيق أرقام هواتف الزائرين وأولياء األمور في 
سجل الزائرين مع تحديد وقت القدوم والمغادرة. 

ثانياًا: الطابور الصباحي
اإلمكان،  قدر  الصباحي  الطابور  مدة  تقليل   •
طلبتهم  التزام  الصفوف  مربي  ومتابعة 
لكل  )2م2(  شرط  وتحقيق  الوقائية  باإلجراءات 

طالب.
• تنفيذ الطابور الصباحي وفق جدول لكل صف 
أو  واحد  صف  على  يقتصر  بحيث  بالتناوب، 
اثنين على األكثر وفق أعداد الطلبة والمساحات 

المتوافرة.
ثالثاًا: الجتماعات

مع  شخًصا،   )20( من  ألكثر  االجتماع  منع   •
مراعاة توصيات لجنة األوبئة.

• تحقيق شروط التباعد الجسدي والسالمة العامة 
في حال عقد االجتماع المباشر.

المنصات  عبر  االجتماعات  عقد  يفضل   •
اإللكترونية ما أمكن.

رابعاًا: حصص األنشطة الصفية وحصص الرياضة
اإلجراءات  تحقق  ال  التي  األنشطة  استبعاد   •

الصحية. 
• تجنب األنشطة التي تتطلب احتكاًكا أو تباداًل 

لألدوات بين الطلبة.
• تنفيذ حصص الرياضة في المناطق المفتوحة 
طالب  لكل  مربع  2متر  مساحة  توافر  حال  في 
الدوام  حال  في  الصحية  اإلجراءات  ضمن 

المعتاد.
خامساًا: الستراحة

دقيقة   )15-10( من  استراحة  مدة  تخصيص   •
داخل الغرفة الصفية وبإشراف مباشر من المعلم.
• زيادة عدد المعلمين المناوبين للتحقق من تطبيق 

التعليمات وإجراءات السالمة العامة.
سادساًا: وسائل النقل

وإرشادات  الوقائية  باإلجراءات  التام  االلتزام   •
باإلجراءات  السائق  والتزام  العامة،  السالمة 

الصحية )استخدام الكمامة والقفازات(.
• توفير أدوات التعقيم داخل الحافلة.

• منع دخول الحافلة في مناطق تفشي الوباء منعًا 
باتًّا.

• تجنب التزاحم في أثناء الصعود للحافلة والنزول 
بتوافر  الجسدي  التباعد  شرط  وتحقيق  منها، 
مسافة ال تقل عن )1م( بين الطالب وزميله داخل 
حافلة نقل الطلبة؛ لذا، على المدارس زيادة عدد 
الحافالت  أو زيادة رحالت  الطلبة  نقل  حافالت 

المتوافرة لديها.
• تكليف سائق حافلة نقل الطلبة بتحسين التهوية 
في الحافلة وبشكل مستمر بفتح الشبابيك لفترات 

تتناسب مع درجة الحرارة الخارجية.
سابعاًا: المقصف التعاوني المدرسي

باإلجراءات  التعاوني  المقصف  لجنة  التزام   •
الصحية والوقائية.

• البيع داخل الصفوف عن طريق لجان المقصف 
التعاوني وبإشراف معلم.
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• متابعة تنظيف بيئة المقصف التعاوني وتعقيمها 
التنظيف  عملية  وإجراء  األدوات  )إخراج 
إخراج  وأسطحه،  التعاوني  المقصف  ألرضية 
كل األغذية( بالتعاون مع منسق اللجنة الصحية.

5-6: السيناريوهات والبدائل 
المقترحة لعودة التعليم في المدارس

وفق  المدرسة  في  للدوام  المعتمد  النموذج  يحدَّد 
بها  تتواجد  التي  المنطقة  في  الوبائي  الوضع 
المدرسة، حيث قسمت المناطق إلى ثالث فئات:

األولى: المناطق المفتوحة بالكامل، وهي التي ال 
تتواجد بها أي إصابات ضمن المنطقة التنظيمية.
التي  المناطق  وهي  البينية،  المناطق  الثانية: 

تُعزل فيها بنايات متعددة ضمن الحي التنظيمي.
تعليمي  نموذج  المناطق  من  منطقة  كل  وضمن 
المدرسة،  في  الطلبة  أعداد  وفق  يحدَّد  مالئم 
والمساحات المتوافرة فيها، وقدرة المدرسة على 
مراعاة القواعد الصحية وتحقيق التباعد الجسدي 
المتعلق  الصحي  البروتوكول  وفق  الطلبة  بين 

بالعودة إلى المدرسة.
التي  وهي  بالكامل،  المغلقة  المناطق  الثالثة: 
الحجر  مناطق  بها إصابات وتقع ضمن  يتواجد 

الشامل الكلي.
• مصفوفة الحاالت واإلجراءات المتبعة حسب 

الوضع الوبائي:

* النموذج الهجين: التعليم المباشر لـ 50% لمجموعة من الطلبة لمدة يومين أو ثالثة أيام من كل أسبوع.
* المناطق البينية: المناطق التي تُعزل فيها مجموعة من البنايات وتؤثر في سير العملية التعليمية.

* نظام المجموعات: دوام مدرسي لمجموعات المباحث األساسية وفق الطاقة االستيعابية بواقع )2 م2( لكل طالب.
* في حال ظهور إصابة في المدرسة يعلَّق الدوام تعليقًا كاماًل ويتحول التعليم إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوًما.
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• نماذج التعليم: 
األربعة  التعليم  نماذج  اآلتي  الجدول  ويوضح 
ونظام  الهجين،  والنظام  الكامل،  )الدوام 

كما  بعد(،  عن  والتعليم  المنفصلة،  المجموعات 
المقترح  الدراسي  الجدول  )مرفق4(  يوضح 

للصفوف )3-12( وفق نظام التعليم بالتناوب.

 5-6: تحقيق شراكات مع 
المجتمع المحلي

عن  المحلي  المجتمع  مع  شراكات  تحقيق  يمكن 
طريق اإلجراءات اآلتية:

التثقيف  تقديم  بهدف  االتصال  عمليات  تطوير   •
مؤسسات  مع  شراكات  عبر  للمجتمع  والتوعية 

إعالمية. 
لنشر  الفيديو  ومقاطع  اإلعالم  وسائل  استخدام   •
طريق  عن  اإلعالمية  والرسائل  الرقمي  الوعي 
حول  المتنوعة  المستهدفة  الفئات  مع  المقابالت 

ر. تنفيذ برنامج التعليم عن بعد المطوَّ
• تقديم رسائل التعليم في المنزل والمحتوى )في 
ما يتعلق بالواجبات المنزلية واألنشطة األخرى( 
البريد  مثل  المختلفة  االتصال  وسائل  عبر 
اإللكتروني أو المسجات الهاتفية ألولياء األمور.
بين  والمناقشــــــات  االجتماعات  جميع  عقد   •

أولياء األمور والموظفين واإلدارة عن بعد.
المحلي  المجتمع  منظمات  مع  شراكات  إنشاء   •
وأولياء  للطلبة  والتعليمية  الصحية  التوعية  لنشر 
األمور والمجتمع المحلي، ونقل التغذية الراجعة، 
الدعم  وتوفير  ونقلها،  التعليمية  الرسائل  واستقبال 
عبر  واالقتصادي  والبدني  االجتماعي  النفسي 
بما يشمل وزارتي  المعنية  الوزارات  التنسيق مع 

الصحة والتنمية االجتماعية.
• إنشاء وسائل اتصال مع فرق الطوارئ المعنية 
التعليم العالي  بين وزارة التربية والتعليم ووزارة 
والبحث العلمي ومركز التدريب المهني والمؤسسات 
التعليمية األخرى من خالل فرق مايكروسوفت، أو 

الندوات عبر اإلنترنت والمناقشات اإللكترونية. 
• تنسيق خطة البث اإلعالمي وتطويرها بالتعاون 
التلفاز  وشركات  والتعليم  التربية  وزارة  بين 

والبوابات اإللكترونية ومزودي وسائل اإلعالم.

1 
 

 مثال التفاصیل النموذج

، وتكون مدة للبروتوكول الصحي ادوام كامل وفق    الدوام الكامل
 ( دقيقة.40الحصة )

داخل  بالبمتر مربع لكل 1المدارس التي تحقق شررررررب التباجد ال) رررررد  )
 . أو إصابات ( في المنابق التي ال تشهد جزال  الغرفة الصفية

النظام الهجین 
 ()المدمج

Hybrid 

   لمدة  ،( من الطلبة%50)لـ لوجه  االتعليم وجه
 يومين أو ثالثة من كل أسبوع.

  50%(التعليم جن بعد للن بة الباقية من الطلبة(. 
  لنظام الفترة  دقيقة( 35)يكون زمن الحصة

 .لنظام الفترتين ( دقيقة30)الواحدة و
  الم)موجات بينوالتبادل  التناوبيتم 

 األسبوع األول

داخل  الم)موجة )أ(: الدوام يومان في األسبوع -
 .الغرفة الصفية، وثالثة أيام دراسة جن بعد

داخل  أيام في األسبوع 3الم)موجة )ب(: الدوام  -
 .الغرفة الصفية، ويومان دراسة جن بعد

 األسبوع الثاني

داخل الغرفة  أيام في األسبوع 3الدوام الم)موجة )أ(:  -
 .الصفية، ويومان دراسة جن بعد

داخل  الدوام يومان في األسبوعالم)موجة )ب(:  -
 .الغرفة الصفية، وثالثة أيام دراسة جن بعد

نظام 
المجموعات 

 المنفصلة

 .م)موجات بح ب المبحث لعدد محدد من الطلبة 
  الرئي ة في المناهج.التركيز جلى المباحث 
 وفق إمكانات  تحديد أوقات دوام الم)موجات

 المدرسة.
 الم)موجات وأوقاتها مدير المدرسةحدد ي. 

 اإلجراءات المجموعة

 المرحلة األساسیة

يقّ م الطلبة إلى م)موجات ح ب الطاقة االستيعابية  •
 .داخل الغرفة الصفية متر مربع لكل بالب2بواقع 

مباحث مخصررررصررررة، أ  مبحث تدّرس الم)موجات  •
ساجتين للمبحث،  واحد لكل م)موجة في اليوم بواقع 

 ثم مغادرة المدرسة مباشرة.

 المرحلة الثانوية

يقّ م الطلبة إلى م)موجات ح ب الطاقة االستيعابية  •
 .داخل الغرفة الصفية متر مربع لكل بالب2بواقع 

ن لكررل م)موجررة تشررررررمررل المبرراحررث ايرردّرس مبح رر •
للفرع األكاديمي أو المهني إضررافة للغة التخصررصررية 

 العربية واللغة اإلن)ليزية من ال قافات المشتركة.

التعلیم عن 
 بعد

  تقديم المحتوى التعليمي جبر المنصات والقنوات
 المتلفزة.

 .التقييم جبر المنصات 

 .استخدام القنوات والمنصات بح ب البرامج 
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تتطلب العودة للمدارس في ظل الظروف الطارئة 
العملية  بعناصر  اإلحاطة  كورونا  جائحة  بسبب 
التعليمية جميعها، والعمل بالتوازي على المحاور 
جميعها، بما يضمن تحقيق األهداف التعليمية التي 
المعرفة وتحصيلها فحسب،  نقل  تقتصر على  ال 
مهارات  يمتلكون  أفراد  إعداد  إلى  تتعداها  بل 
التواصل والقيم واالتجاهات المجتمعية والمهنية، 
التفكير والنقد  المرونة وسرعة  وعلى درجة من 
والقيم  الثوابت  وفق  وذلك  واالبتكار،  واإلبداع 
مما  الوطنية،  والمرجعية  واالجتماعية  الدينية 
والتربوية،  التعليمية  البرامج  تطوير  يتطلب 
خدمات  توفير  يضمن  بما  األولويات  وترتيب 
تعليمية ذات جودة وكفاءة، وتفعيلها جنبًا إلى جنب 
مع عملية إعداد المواد التعليمية وتطويرها وتقديم 

المحتوى للصفوف المختلفة وتدريب المعلمين.

6-1: إعداد المحتوى التعليمي 

الطوارئ  أثناء  التعليم  محتوى  تطوير  يراعي 
خالل  من  التعليمية  والحاجات  المحدود  الزمن 
بشكل  فيه  المتعلمين  وإشراك  المتمازج  التعليم 
تفاعلي؛ لضمان تحقيق نتائج تقييم الطلبة بالنظر 
إلى كثافة التعليم وقصر الوقت. وفيما يأتي أهم 

إجراءات إعداد المحتوى التعليمي: 
• تم اإلنتهاء من طباعة الكتب المدرسية قبل فتح 

المدارس لجميع المواد.
األساسية  للمواد  المطبوع  المحتوى  تطوير   •
التعليم  لمصادر  مراجعات  وتشمل  األربعة 
اإللكتروني، وتقديمه عن طريق المعلم من خالل 
المالزم التعليمية لجميع طلبة الصفوف 11-1، 
للطالب  الذاتي  التعلم  مجموعة  طريق  عن  أو 
والتي ُوزعت على الطلبة غير الملتحقين بالتعليم 

عن بعد.  

تحليل  وفق  المطبوعة  التعليم  مالزم  تطوير   •
الدراسية  المواد  لمحتوى  الرئيسة  التعليم  نتائج 
الدراسي  العام  من  الثاني  الدراسي  للفصل 
النتاجات  مصفوفة  وتطوير   ،2020/2019
بما  المكثف  المحتوى  بإعداد  لتنتهي  المطلوبة 
عن  المختلفة  الدروس  تقديم  منهجيات  يشمل 
واإلنترنت  والتلفزيون  المطبوعة  المواد  طريق 

واألجهزة اللوحية. 
ليشمل  اإللكتروني  التعليم  محتوى  تطوير   •
التفاعلية  العملية  والتمارين  المعلم  مع  المحاكاة 
المتمازج،  التعليم  ولدعم  الذاتي  الطالب  لتقييم 
الحادي  إلى  )األول  من  الصفوف  لمواد  وذلك 
عشر(، وبثه تلفزيونيًّا وعبر منصة )درسك2(، 

وبث جداول الحصص أسبوعيًّا. 
• مشاركة الخطة المدرسية للعام 2020/ 2021 

عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
• تطوير محتوى إلكتروني لتعزيز دور األنشطة 
للصفوف )من  بعد  التعليم عن  اإلثرائية في دعم 
يشمل  عشر(  الحادي  الصف   - األول  الصف 
المهارات الحياتية األساسية، ومهارات االتصال 
الناقد،  والتفكير  المشكالت  وحل  والبرمجيات 
والصحة  العربي،  والخط  والدراما،  والفن، 
والسالمة، والتعزيز النفسي واالجتماعي والبدني، 

واستخدام الشاشة اآلمن.
• توفير محتوى مالزم التعليم المباشر من خالل 
التعليم اإللكتروني، وممارسة التقييمات القائمة في 
المدارس لبدء تعريف الطلبة على التعليم الرقمي. 
ألطفال  وحدات  لتشمل  درسك  منصة  توسيع   •
نفسها،  األخرى  المراحل  بطريقة  الروضة 
وغيرها  ومدرستي،  معًا،  برنامج  وإشراك 
انتماء  لتعزيز  اآلمنة؛  المدرسة  بيئة  موارد  من 
األطفال للمدرسة بدمج المسابقات عبر اإلنترنت.
التعليم  استخدام  لتحسين  جديد  أسلوب  تطبيق   •

ا: المجال التعليمي  سادساً
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اإللكتروني مع الموارد التعليمية األخرى للطفولة 
وإشراك  اإللكترونية،  المكتبة  مثل  المبكرة، 

وظائف وتمارين )اللعب(.

6-2: تدريب المعلمين والكوادر 
العاملة في المدرسة

قدمت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع شركائها 
والمعلمات،  المعلمين  تستهدف  تدريبية  برامج 
التكنولوجية  مهاراتهم  تطوير  على  لتساعدهم 
والبيداغوجية، وذلك لتسهيل عملية التعليم عن بُعد 
التدريبية  البرامج  تمحورت  وقد  لها.  الحاجة  عند 
التعليم  وتكنولوجيا  بُعد،  عن  التعليم  أدوات  حول 
والتعليم  وتطبيقات-  واستراتيجيات  -مبادئ 
بثقة  والتعليم  المعكوس،  والصف  المتمازج 
أداة  تدريبي  محور  كل  ويتبع  التأملي،  والتدريس 
تقييم على شكل اختبار موقفي، وتمكن كلُّ من حقق 
اجتيازه  تؤكد  المحددة من إصدار شهادة  المعايير 

البرنامج التدريبي. وقد روعي في هذا الجانب:
• تقديم المحتوى والمناهج المكثّفة، وإعداد الدروس 
الصفية وطرق التدريس المختلفة التي تركز على 
ضمن  بكفاءة  التعليم  خالل  من  والتقييم  التفاعلية 

الوقت واإلمكانيات المتاحة.
• تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والصحة البدنية 

للمتعلمين.
الطوارئ،  مع  والتعامل  والسالمة،  الصحة   •

والتدريب على البروتوكول الصحي.
• استخدام الشاشة اآلمن.

• تطوير أنشطة إثرائية موجهة.
على  التربويون  والمشرفون  المعلمون  دُرب  كما 
المهارات الفنية )الخاصة بتقنيات التعليم اإللكتروني 
النشط وحل المشكالت، وإدارة التغيير(، والمهارات 

المعرفية )مفاهيم التعليم اإللكتروني(، والمهارات 
اإلجرائية واتباع التعليمات، وكذلك تطبيق أساليب 

جديدة )التفكير أو األساليب االفتراضية(.
وستعمل وزارة التربية والتعليم على اإلستمرارية 
تتضمن  محددة  برامج  وفق  المعلمين  تدريب  في 
اإلنترنت  عبر  والسالمة  المعرفة  مساقات جسور 
والتعليم للمستقبل )األسس التربوية للتعليم عن بعد 
اإللكتروني ومبادئه وأدوات  التعليم  تقييم  وأدوات 
الوطنية  المعايير  إلى  باإلضافة  بعد(،  عن  التعليم 

لتنمية المعلمين مهنيًا.

6-3: تطوير المنصات التعليمية 
التفاعلية

لعبت المنصات التعليمية دوًرا مهًما وفاعاًل في 
تنفيذ استراتيجية التعليم عن بعد، وقد تم في هذا 

الجانب:
عبر  اإللكتروني  التعليم  وحدات  تحسين   .1
كافة  تغطي  التي  رة  المطوَّ )درسك2(  منصة 
النظامية،  وغير  النظامية،  التعليمية؛  الفروع 
والتكيفية  العملية  التدريبات  لدمج  والمهنية، 
الطالب  المتحان  والتفاعلية  والتكوينية  المتقدمة 

الذاتي والمناهج الدراسية.
التعليم  منصات  في  التتبع  وظائف  تطوير   .2
اإللكتروني ومحتوى نظام إدارة التعليم ولوحات 
والواجهات،  والسعة  واألرشفة  المعلومات 
لمنصات  المنزلية  الواجبات  مركز  وتطوير 
التعليم اإللكتروني لتحقيق تكامل أفضل مع نظام 
إدارة المعلومات التربوية، وتنسيق جدولة أنشطة 
التعليم اإللكتروني اإلثرائية، بما في ذلك تحديث 
والتقييم  المنزلية  والواجبات  المحاكاة  تمارين 

عبر اإلنترنت.
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3. تعزيز مقاطع الفيديو التعليمية للطلبة وأولياء 
عبر  التكنولوجيا  مواكبة  كيفية  حول  األمور 
والواجبات  االمتحان  تعليمات  وفهم  اإلنترنت 
التعليم  مناهج  وتعزيز  والتقييم،  المنزلية 

اإللكتروني ومشاركة أولياء األمور.
4. تطوير مركز دعم فني لتقديم المساعدة الفنية 
وإنشاء  )درسك2(،  منصة  على  للمستخدمين 

تدخل سريع عند مواجهة مشكالت فنية.
5. تعزيز آلية التغذية الراجعة لنقل أي اهتمامات، 
واإلجابة عن األسئلة، وضمان التحسين المستمر 
وطرق التفاعل عبر اإلنترنت من خالل تضمين 

أحدث محاور التكنولوجيا ووسائل االتصال.
التعليم والتدريب المهني والفني عبر  6. تعزيز 
اإلنترنت بدمج موارد تعليم وتدريب مهني وفني 
روابط  وإقامة  الوزارة،  منصات  على  جديدة 
والفني  المهني  والتدريب  التعليم  مع  إلكترونية 
في  العمل  إدارة  معلومات  ونظام  اإللكتروني 
وزارة العمل، إلى جانب الروابط مع تدابير سوق 
التدريب المهني ومجلس  العمل النشطة ومركز 
المهارات الفنية ولجانه، وضمان الجودة للتحقق 

من المهن المعتمدة.
7. تعزيز موارد الثانوية العامة )التوجيهي( عبر 
حول  القراءة  بمصادر  الروابط  لدمج  اإلنترنت 
العالم، والمواقع ومقاطع الفيديو التعليمية ونماذج 
من األسئلة واالختبارات؛ إلتاحة فرصة ممارسة 
االمتحانات اإللكترونية التي تتكيف مع مهارات 
الطلبة ومعارفهم؛ وذلك لتعزيز مفهوم التقييم من 

أجل التعليم. 
ذلك  في  بما  اإللكتروني  للتعلم  دليل  تطوير   .8
التنفيذ  استدامة  تعزز  التي  التوجيهية  المبادئ 
وتقييمه.  اإللكتروني  للتعلم  والمتتابع  السلس 
عبر  وإلكترونيًّا  مطبوًعا  الدليل  هذا  وسيوفَّر 
في  اإللكتروني  التعليم  منهجية  لدعم  اإلنترنت؛ 

محتوى المناهج الدراسية الوطنية.

6-4: البرنامج التكميلي 
)الستدراكي(

كورونا  ألزمة  السريعة  االستجابة  ضوء  في 
البرنامج من  القائمين على  أمام  ظهر تحدٍّ كبير 
اإلمكانات،  وتوافر  التحتية  البنية  مالءمة  حيث 
لحاجات  ومالءمتها  المقررة  البرامج  وجودة 
استلزم  مما  تعلمهم،  وأنماط  وقدراتهم  الطلبة 
للوقوف  األدوات  من  بمجموعة  التجربة  تقييم 
على مدى فاعلية البرنامج والعمل على تحسينه 

وتطويره باستمرار.
وفي ضوء النتائج المتحصلة واستجابات كل من 
الوزارة  قامت  األمور  وأولياء  والمعلمين  الطلبة 
الموجهة  التطويرية  اإلجراءات  من  بمجموعة 
سواء من الناحية التقنية والفنية، واستحداث برامج 
استدراكية موجهة خالل عطلة نهاية العام الدراسي 
اختالف  على  المتعلمين  فئات  بين  الفجوة  لسد 
في  العدالة  لهم  يحقق  وبما  وظروفهم،  مناطقهم 
الحصول على فرص متساوية واكتساب المهارات 

والمعارف األساسية المخطط لها.
ويعنى البرنامج بتدريس الطلبة محتوى المقررات 
الدراسية بأشكال تعليمية متنوعة؛ بهدف التحقق 
في  والخاصة  العامة  النتاجات  الطلبة  إتقان  من 
والمهارات  المعارف  وإكسابهم  مقرر،  كل 
وترسيخ  لها،  المخطط  األساسية  واالتجاهات 
المعارف والمهارات واالتجاهات المتعلمة لديهم 

في فترة التعليم عن بُعد.
النائية  المناطق  في  الطلبة  البرنامج  ويستهدف 
التي ال تتوافر فيها خدمة الكهرباء أو اإلنترنت، 
بُعد  عن  التعليم  عملية  يولوا  لم  الذين  والطلبة 
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االهتمام الكافي.
الرئيسة  األهداف  تحقيق  إلى  البرنامج  ويهدف 

اآلتية:
عن  )التعليم  التعليم  استمرارية  على  الحفاظ   .1
لتقديم  متمازجة  بمنهجية  المباشر(  والتعليم  بعد، 
تعليمية  مالزم  عبر  المكثف  التعليمي  المحتوى 

متخصصة. 
المدارس  ومديري  المدربين  قدرات  بناء   .2
لتدريب المعلمين على التعامل مع كثافة البرنامج، 
وإعداد البنية التحتية، وتحفيز العودة إلى المدرسة 

بعد حالة الطوارئ.
3. تركيز الجهود على مجموعات المتعلمين الذين 
لم يحظوا بفرص تعليم جيدة؛ ذوي اإلعاقة والذين 

يفتقرون إلى التكنولوجيا والفئات األقل حًظا. 
4. دمج األنشطة الالصفية عبر اإلنترنت لتعزيز 

مناهج التعليم التفاعلي. 
لتعزيز  المجتمع  اندماج  لمعالجة  طرق  إيجاد   .5

االلتزام بالبرنامج. 
6. تحقيق الوصول والمساواة بين الطلبة القادمين 

من خلفيات مختلفة. 

6-5: برامج إرشادية للدعم 
النفسي الجتماعي 

بمتابعة  االجتماعي  النفسي  الدعم  برامج  تعنى 
لهم  المناسب  الدعم  بتقديم  للطلبة  الذاتية  الصحة 
ولألسر األكثر عرضة للمخاطر ومساعدتهم على 
الذاتية  الصحة  في  سلبية  آثار  أي  على  التغلب 
والنفسية والجسدية والعقلية لهم، وتطوير األنشطة 
والكفاءة  والمرنة  اإليجابية  المواقف  لتوظيف 

الذاتية التي تعزز القيم والتواصل مع المجتمع.
المعلمين  بتدريب  البرامج  هذه  تعنى  كما 

الحاالت  اكتشاف  على  التربويين  والمرشدين 
المقلقة بين الطلبة، وإحالتها  النفسية االجتماعية 
بعد  األسرية  االستشارة  وتقديم  للمختصين، 
البرامج  هذه  وتهتم  إليها.  الحاجة  من  التحقق 
بتطوير محتوى افتراضي يعزز مفاهيم الصحة 
حول  والمعلمين  للطلبة  االجتماعية  النفسية 
مستوى  على  الصحية  واالهتمامات  القضايا 
حول  الرسالة  نشر  على  للمساعدة  المدرسة 
األوبئة  من  والوقاية  العامة  الصحة  تعليمات 

والنظافة الشخصية والجماعية.
التي تعنى  بيان األدوار والرسائل  يأتي  وفي ما 
المجتمع  في  والتربوية  اإلدارية  الكوادر  بها 

المدرسي:
في  والتربويّة  اإلداريّة  الكوادر  دور   : أولاً
النفسّي  والدعم  وتقديم  الطلبة  احتياجات  تلبية 

االجتماعّي لهم، وذلك من خالل:
1. تحدث المرشد التربوي أو مدير المدرسة أو 
من يكلفه إلى الطلبة حول كوفيد 19 وتزويدهم 
بالمعلومات بشكل واضح وصريح بلغة وأسلوب 
مناسبين ألعمارهم، والتحدث معهم بشكل خاص 
المتعلقة  المغلوطة  والمعلومات  الشائعات  حول 

بكوفيد 19.
2. فهم تأثير الحجر الصحي في الطلبة، وتلبية 
االحتياجات العاطفيّة والنفسيّة لهم ال سيما األكثر 
مع  التعامل  على  ومساعدتهم  منهم،  استضعافًا 

األحداث المجهدة والمؤلمة.
3. تشجيع الطلبة على مناقشة أسئلتهم ومخاوفهم، 
يستجيبوا  أن  الطبيعي  من  بأنه  لهم  والتوضيح 
على نحو مختلف عن بعضهم بعًضا، وتشجيعهم 
على التحدث مع المعلمين والمرشدين التربويين 
إلى  إضافة  مخاوف.  أو  أسئلة  لديهم  كانت  إذا 
إرشادهم حول كيفية دعم اقرانهم، ومنع اإلقصاء 

والتنمر.
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4. تعرف عالمات احتياج الطالب للدعم النفسّي 
االجتماعّي والحماية، لتحديد الطلبة الذين تظهر 
عليهم هذه العالمات وإحالتهم إلى دعم متخصص 

بالتنسيق مع المرشد التربوي في المدرسة.
واإلساءة  العنف  مخاطر  مع  التعامل   .5
افتراض ارتفاع نسبة تعّرض  واالستغالل على 
األطفال إلى العنف واإلساءة والعنف المبني على 
وعمالة  المبكر  الزواج  مثل  االجتماعي،  النوع 
آثار  من   19 لكوفيد  لما  والتسول؛  األطفال 
التوتر  من  الكثير  سببت  واقتصادية  اجتماعية 

واإلجهاد لكثير من العائالت.
ثانياًا: رسائل تحرص الكوادر اإلداريّة والتربويّة 
على إيصالها إلى أولياء األمور وأفراد المجتمع 

المحلي:
كوفيد-19  أعراض مرض  1. ضرورة معرفة 
باالتصال  للحصول على مشورة طبية  والسعي 
أواًل بالجهات الصحيّة المختصة، وبعد ذلك أخذ 

الطفل للفحص، إذا طلب منهم القيام بذلك.
2. التذكير بأن أعراض مرض كوفيد 19، مثل 
أعراض  تشبه  التنفس،  والُحمى وضيق  السعال 
األكثر  وهما  الزكام،  أو  باإلنفلونزا  اإلصابة 

انتشاًرا. 
إلى  إرساله  وعدم  البيت  في  الطفل  إبقاء   .3
وإبالغ  بالمرض،  أصيب  حال  في  المدرسة 
المدرسة بغياب الطفل واألعراض التي ظهرت 
للطفل  المدرسية  الواجبات  توفير  ويجب  عليه. 

ليواصل تعليمه أثناء وجوده في البيت. 
بلغة  يحدث  ما  شرح  األمور  أولياء  على   .4

بسيطة ألطفالهم، وطمأنتهم بأنهم بأمان. 
5. مساعدة أولياء األمور أطفالهم على االستعداد 
المدرسة بمشاركتهم معلومات حول  إلى  للعودة 
اإلجراءات التي تتخذها المدارس لعودة الطلبة، 
وعلى  آمنة  ستكون  المدارس  بأن  وطمأنتهم 

استعداد لعودة الطلبة.
تدابير  بشأن  أطفالهم  األمور  أولياء  طمأنة   .6
السالمة المعمول بها للحفاظ على صحة الطلبة 
يمكنهم  بأنه  وتذكيرهم  المدرسة،  في  والعاملين 
أيًضا المساعدة على منع انتشار المرض وإبقاء 

المدرسة آمنة بالتزامهم بهذه اإلجراءات. 

6-6: برامج دعم ذوي اإلعاقة 

الطلبة ذوي اإلعاقة كونهم  حرًصا على سالمة 
نظًرا  العدوى  النتقال  عرضة  الفئات  أكثر  من 
األنشطة  وطبيعة  مساندة  أدوات  الستخدامهم 
التعليمية التي تتطلب تفاعاًل مباشًرا معهم، فإنه 
ال بد من وضع إجراءات تدابير السالمة والوقاية 
اإلعاقة؛  ذوي  الطلبة  مدارس  في  الصحية 
خطر  لتالفي  والتطوعية،  والخاصة  الحكومية 
والحد    Covid-19 كورونا  بفيروس  اإلصابة 

من انتشار العدوى به.
للحفاظ  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  أهم  ومن 

على صحة ذوي اإلعاقات ما يأتي: )مرفق 6(
ضمن  اإلمكان  قدر  الطلبة  فصل  سياسة  اتباع   -
المناطق  في  مستقلة  غرف صفية  في  مجموعات 

البينية وبما يحقق شرط التباعد الجسدي.
وعدم  الفردية  األلعاب  استخدام  على  الحرص   -
مع  واأللعاب  التعليمية  األدوات  في  التشاركية 

الحفاظ على التباعد الجسدي.
التواصل  حال  واآلمن  األكيد  التباعد  ضرورة   -
خبير  من  والتأكد  الكمامة،  وإنزال  اإلشارة  بلغة 
ترجمة من استحالة التواصل باإلشارة أثناء ارتداء 

الكمامة.
- استالم المعلمين الطلبة من باب المدرسة، وتوزيع 
منعاً  سريع  بشكل  الطلبة  وتسليم  استالم  وقت 

لالكتظاظ وحفاًظا على شروط التباعد الجسدي.
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يستعملون  الذين  السمع  ضعاف  استخدام   -
سماعات الكمامات من النوع الذي يوضع خلف 
كفاءة  على  حرًصا  األذن؛  حول  وليس  الرأس 

عمل المعينات السمعية.
النشرات  السمع  ضعاف  أو  الصم  متابعة   -
اإلشارة  بلغة  تُترجم  التي  والبيانات  اإلخبارية 
باستمرار للبقاء على علم باإلرشادات التوعوية 
المختصة،  الجهات  تصدرها  التي  والتعليمات 
وتوفير البيانات والمعلومات واإلرشادات المتاحة 
وتوصيلها  للصم  اإلشارة  بلغة  منها  يصدر  وما 

لضعاف السمع على نحو فاعل.
- توفير البيانات والمعلومات واإلرشادات بصيغ 
وتقليل  البصر.  وضعاف  للمكفوفين  ميسرة 
المكفوفين وضعاف البصر - قدر اإلمكان- لمس 
فوًرا،  اليدين  وتعقيم  أنواعها،  بمختلف  األسطح 
وتجنب وضع العصا البيضاء في متناول أي يد 
استخدام،  كل  بعد  بالكامل  تعقيمها  مع ضرورة 
بريل.  بطريقة  المطبوعات  استخدام  وتجنب 
تعقيم  على  المواظبة  البصر  ضعاف  وعلى 

النظارات ومكبرات القراءة.
- مواظبة الطلبة من ذوي اإلعاقة الحركية على 
العكاكيز  المتحرك أو الووكر أو  تعقيم الكرسي 
وتعقيم  ذلك،  أمكن  ما  المنزل  خارج  تركها  مع 
يتكئ  الطالب  كان  وإذا  استخدامها.  بعد  اليدين 
أثناء تنقله داخل المنزل على الجدران أو األثاث، 
يالمس  مرة  كل  بعد  يديه  تعقيم  على  فليحرص 

فيها األسطح المحيطة.
صناعي،  طرف  لديهم  ممن  الطالب  كان  إذا   -
فليعقم الطرف الصناعي باستمرار، ومن األفضل 
عدم استخدامه داخل المنزل ما أمكن ذلك وتركه 

في مكان ال تصله يد.
- إذا كان الطالب من ذوي اإلعاقة العصبية، مثل 
الشلل الدماغي أو التصلب اللويحي، فهو معرض 

لخطر المضاعفات في حالة اإلصابة بالفيروس، 
وذلك نتيجة وضعية الجهاز التنفسي لدى الكثير 
أداء  وانخفاض  الدماغي،  الشلل  أصحاب  من 
جهاز المناعة الذي تسببه بعض أدوية التصلب 
اللويحي؛ لذلك يجب تناول المواد الغنية بفيتامين  
ج )C( وكل ما من شأنه تقوية الجهاز المناعي.

الذهنية،  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  كان  إذا   -
المساعدة  والوسائل  واألدوات  يديه  فليعقم 
يجب  كما  المهارات.  بتنمية  والخاصة  التعليمية 
تبسيط التعليمات الخاصة بالتعقيم وعدم التالمس 
حظر  حال  وفي  واأللعاب.  الصور  خالل  من 
التجول، يمكن تهيئة مساحة مفّرغة من األثاث تتيح 
للشخص الحركة لتعويض الحرمان من الجوالت 
أخذ  يمكن  االضطرار،  حال  وفي  الخارجية، 
الشخص إلى كراج البناية أو سطح المنزل شريطة 

توافر متطلبات األمان التامة والمراقبة اللصيقة.
النفسية،  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  كان  إذا   -
الدعم  تقدم  التي  اإللكترونية  الخدمات  فليتابع 
الالزمة  أدويته  توافر  من  التأكد  وعليه  النفسي، 

لمدة كافية لتجنب حدوث أي انتكاسة.

6-7: النشاطات التربوية 
الالصفية 

سالمة  على  وحرًصا  الحالي  الوضع  ظل  في 
الرياضية  التربوية  النشاطات  أُجلت  الطلبة 
البرامج والفعاليات الموجهة  والثقافية، وُطورت 
بعد  عن  الطالب  مع  التواصل  خالل  من  للطلبة 
وفق اإلمكانات المتوافرة والمستجدات الحاصلة، 
كبرنامج  المشاريع  بعض  من  االنتهاء  تم  حيث 
حلقة   )12( تصوير  وتم  بعد،  عن  الرياضة 
التلفزيون األردني وقناة  مصورة عرضت على 
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)درسك1( و)درسك2(، وتم أخذ التغذية الراجعة 
ومن  الحلقات.  هذه  من  االستفادة  مدى  وقياس 
بعد  عن  عقدت  التي  والهادفة  المهمة  األنشطة 
فيها  شارك  التي  العربي  القراءة  تحدي  مسابقة 

نحو ألف طالب من شتى محافظات المملكة. 
ومن األهمية بمكان االستمرار في عقد الدورات 
مع  بالتعاون  نشاطاتي  وبرنامج  المتخصصة 
برنامج  طريق  عن  السالم  وأجيال  اليونيسيف 
واتس آب بهدف تطوير المهارات الحياتية للطلبة 
أيًضا  المهم  ومن  والتعاون.  واالستماع  كالقيادة 
عقد ورش اإلسعافات األولية عن بعد للمعلمين، 
الرياضية  والصاالت  المعلمين  أندية  وزيارة 
احتياجاتها  ومسح  حالها  واقع  على  لالطالع 
للعام  استعدادًا  لها  الالزمة  الصيانة  وإجراء 
الدراسي. واالستمرار أيًضا في نشاطات الكشافة 
التواصل  وسائل  مستوياتها عن طريق  بمختلف 
مبادرة  لمدربي  تدريبية  دورة  وعقد  بعد،  عن 
صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم )حقق(، 
المتأهلين  للطلبة  تدريبية  ورشات  عقد  وأيًضا 
عبر  حقق  لمبادرة   )13 و   12( الفوج  لفرسان 

تطبيق الزووم.
وتتوافر أنشطة إثرائية عديدة على منصة درسك 

لكافة األعمار إلثراء مهارات االتصال، والدراما، 
والمهارات الحياتية، والخط العربي، والرياضة، 

والمعلومات الثقافية، والبرمجيات وغيرها.

6-8: أدوات تقييم الطلبة 

ستعتمد وزارة التربية والتعليم في ما يتعلق بتقييم 
الطلبة على أسس النجاح واإلكمال والرسوب ما 
لم يرد غير ذلك من تعليمات وذلك ضمن بدائل 
التعليم ) التعليم المباشر، التعليم بالتناوب، التعليم 

للمجموعات المنفصلة، التعليم عن بعد(.
الرقمية  للتقييمات  أسئلة  بنك  ستنشيء  كما 
جميع  مع  المطلوب  والتنسيق  كلّها،  للمراحل 
الشركاء المعنيين لضمان تكامل المناهج التكييفية 
في  المختلط  والنهج  االختبار  عناصر  كتابة  في 
إضافة  المعرفة،  على  والحصول  الناقد  التفكير 
والنهائية  النهائية  نصف  التقييمات  تطوير  إلى 
العالمات  بتجميع  تسمح  بحيث  اإلنترنت،  عبر 
الطالب على منصة درسك، ودمج  عبر حساب 
النهائية.  العالمة  التفاعلية ضمن  األنشطة  وزن 
لتشمل  الوطنية  التقييمات  في  النظر  سيعاد  كما 

األنشطة البحثية وأساليب حل المشكالت.

* لالطالع على ملخص خارطة طريق العودة للمدارس )مرفق7(
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) مرفق 2 ( 
إرشادات السالمة والنظافة العامة

 
يعمل مدير المدرسة أو من ينوب عنه على تحقيق 
معايير ضمان تحقق اشتراطات النظافة العامة في 

المدرسة والتي تشمل ما يأتي:
النظافة  محور  لمتابعة  خاص  برنامج  وجود   .1

العامة في مرافق المدرسة كافة.
النظافة  توافر كميات كافية من مواد وأدوات   .2
القفازات  فيها  بما  المدارس،  في  الاّلزمة  العامة 

والكمامات الستخدامها أثناء التنظيف.
نظافة  على  للمحافظة  تطوعية  حمالت  تنفيذ   .3
واحدة  حملة  بمعدل  ومحيطها  المدرسية  البيئة 
والهيئات  الطلبة  بمشاركة  األقل،  على  شهريًّا 

التدريسية في المدارس والمجتمع المحلي. 
رفع  إلى  تهدف  صحية  تثقيفية  أنشطة  تنفيذ   .4

الوعي لدى الطلبة حول النظافة العامة يوميًا.
5. التخلص اآلمن من النفايات الصلبة والمخلفات 
الخاصة  الحاويات  وفي  مغلقة  أكياس  في  يوميًّا 

مباشرة.
6. وضع جميع مواد التعقيم والتنظيف في مكان 
والتأكد  الطلبة،  أيدي  متناول  عن  بعيد  مخصص 
تعقيم في مكان  بقفل، مع وضع علبة  من إغالقه 

آمن يتيح للطلبة استخدامها بإشراف المعلمين.
التنظيف،  عملية  بعد  التطهير  عمليات  إجراء   .7
صحية  إجراءات  وفق  الفيروسات  على  للقضاء 

محددة.
المدرسة  مرافق  في  والتعقيم  التنظيف  إجراءات 

واألماكن األكثر عرضة للتلوث: 
• تأكد مدير المدرسة أو من ينوب عنه )مسؤول 
تنظيف  من   )..... المناوب،  المعلم  الصحة، 
األماكن األكثر استخداًما واألسطح األكثر مالمسة 
والمعقمات  بالمطهرات  الطلبة  بين  ومشاركة 

المختلفة.

بين  العدوى  انتقال  مصادر  مشاركة  من  الحد   •
الطلبة، مثل: لوحة العرض )السبورة(، واألقالم أو 
الطباشير، ولوحة المفاتيح والمؤشر في الكمبيوتر، 
ومقابس الكهرباء، ومقابض األبواب، والحمايات 
وأبواب  المهمالت،  وسلة  بالساللم،  الخاصة 
الرياضية،  واألدوات  النقل،  وحافالت  السيارات 
والدمى واأللعاب، وأدوات التنظيف كاإلسفنجات، 
الوحدات  ومقاعد  المشربية  في  المياه  وصنابير 

الصحية، والمكاتب والطاوالت وغيرها. 
آلية التعقيم في المدارس:

إشراف  وتحت  المدرسة  في  المستخدَمون  يعمل 
مدير المدرسة أو من ينوب عنه )مسؤول الصحة 
تطهير  على   )..... المناوب،  المعلم  المدرسية، 

المدرسة وفق ما يأتي: 
• استخدام مادة الكلور: 

الممرات،  لتنظيف  الكلور  محلول  يستخدم 
اليدين،  ومرافق غسل  والمراحيض،  والساحات، 
واألرضيات، والجدران، والمشربيات، واألسطح 

المشتركة. وتتم العملية وفق الخطوات اآلتية:
أو  الكلور  مادة  من  التطهير  محلول  تحضير   *

الديتول:
كالقفازات  الوقاية  وأدوات  مالبس  ارتداء   .1

والكمامة.
2. إضافة لتر واحد من مادة الكلور إلى )9( لترات 
من الماء النظيف، ومن ثم، تحضير )10( ليترات 

مطهر جاهز لالستعمال.
مادة  من  محّضر  مطهر  كل  استخدام  يمكن   .3
الكلور خالل )24( ساعة فقط من تاريخ التحضير؛ 

ألن فاعليته تخّف مع مرور الوقت.
* البدء بعملية التنظيف أوال

األسطح  عن  واألتربة  األوساخ  إزالة   .1
واألرضيات، واستخدام الماء والصابون في فرك 

األسطح جيدًا ثم شطفها بالماء.
2. االنتظار حتى تجف األسطح واألرضيات 
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قبل  اإلمكان  قدر  النوافذ  فتح  طريق  عن  بالتهوية 
البدء بعملية التطهير.

3. مسح األسطح أو فركها باستخدام الفوط النظيفة 
ولمدة كافية.

بالماء  اليدين  وغسل  الوجه،  لمس  تجنب   .4
الوقاية  معدات  إزالة  بعد  مباشرة  والصابون 

الشخصية وبعد استخدام المنظفات والمطهرات.
5. التخلص من القفازات والكمامات والفوط الورقية 
والمواد األخرى المستخدمة في التطهير باستخدام 

أكياس )حاوية مع غطاء(.
* مالحظات مهمة حول التطهير باستخدام محلول 

الكلور
- ضمان التهوية الداخلية المناسبة.

- رّش محلول الكلور واالنتظار مدة كافية لتمكين 
المحلول من القضاء على الجراثيم.

• استخدام مادة الديتول:
 يستخدم لألسطح جميعها التي يمكن مشاركة لمسها 
والتي تتأثر بمادة الكلور، مثل المكاتب، والطاوالت، 
ومقابس  والنوافذ،  األبواب  ومقابض  والكراسي، 
المياه،  ومبردات  األدراج،  ومساند  الكهرباء، 
وأبواب المراحيض، واأللواح، وأجهزة الكمبيوتر، 
المدرسة،  في  المعتمدة  النقل  ووسائل  واأللعاب، 

وأية مواد قابلة إلعادة االستخدام.
* مالحظات مهمة حول التطهير باستخدام محلول 

الديتول:
- ضمان التهوية الداخلية المناسبة عن طريق فتح 

النوافذ قدر اإلمكان. 
لمدة  التطهير على األسطح وتركه  - رّش محلول 
باألسطح  جيدًا  يلتصق  حتى  األقل  على  دقيقتين 

ويقتل الجراثيم العالقة.
الواحد  6. استخدام مناشف ورقية ذات االستخدام 
فتُستخدم  ذلك  تعذر  وإن  ومسحها،  األسطح  لفرك 
من  أكثر  الفوط  تطوى  أن  على  القماشية،  الفوط 
مرة عند كل استخدام، ثم غسلها جيدًا وتجفيفها قبل 

استخدامها مرة أخرى. 
ويراعى عند المسح أن يكون باتجاه واحد وأن يبدأ 
والزوايا  األطراف  ومن  األسفل،  إلى  األعلى  من 

إلى المنتصف، ومن داخل الغرفة إلى خارجها.
صندوق  في  الورقية  المناشف  من  التخلص   .7

نفايات له غطاء.
مالحظات هامة: 

-  رّش المطهرات وحده ال يكفي لقتل الفيروسات، 
وال بد من فرك األسطح واألماكن جيدًا. 

عن  مختلفة  مطهرات  استُخدمت  حال  في   -
بااللتزام  يوصى  أعاله،  المذكورة  المطهرات 
لضمان  المطهر  عبوة  على  الواردة  باإلرشادات 
تأكيد  مع  السالمة،  إجراءات  واتباع  المادة  فاعلية 
أهمية تهوية أماكن التطهير، وتخزين مواد التنظيف 
الطلبة  متناول  عن  بعيدة  وإبقائها  جيدًا  والتطهير 

وطاقم المدرسة.

تنظيف المرافق الصحية وتطهيرها
انتقال  في  رئيًسا  عاماًل  تعد  الصحية:  الوحدات   *
التعامل  يتم  لم  إذا  الطلبة،  بين  والعدوى  الجراثيم 
معها بحرص وعناية وتهيئتها لتكون مناسبة وآمنة 

للطلبة. وعليه يجب تحقيق اإلجراءات اآلتية:
والشطافات  المراحيض  صالحية  من  التأكد   .1

والنياجارات وتوافر المياه بشكل دائم. 
2. التأكد من نظافة الوحدات الصحية وخلّوها من 

األوساخ والروائح. 
3. متابعة توافر الصابون والمحارم متابعة دورية.

4. متابعة االستخدام السليم للوحدات الصحية.
5. ضمان أن تكون كافة المراحيض في الوحدات 
الصحية متاحة للطلبة جميعهم، ويشمل ذلك الطلبة 

ذوي اإلعاقة.
سالمة المياه: 

متطلبًا  كافية  بكميات  وتوافرها  المياه  سالمة  تعد 
النظافة وضمان  أعلى مستوى من  لتحقيق  أساسيًّا 
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سالمة الطلبة، ويتطلب ذلك أن تكون:
1. تأكيد نظافة خزانات المياه جميعها، وذلك باتباع 

الخطوات اآلتية:
وخروجها  للخزان  المياه  دخول  خطوط  إغالق   -

ا. منه إغالقًا تامًّ
- تفريغ الخزان من المياه.

- تنظيف الخزان بالماء والصابون مع فرك الخزان 
وسقفه،  وأرضيته  الخزان  جدران  وتنظيف  جيدًا، 

وإخراج الرواسب المتراكمة فيه.
للتخلص من  أكثر من مرة  الخزان جيدًا  - شطف 

مياه ومواد التنظيف.
- إعادة ملء الخزان من مياه المصدر والتأكد من 

إغالقها بإحكام.
- إجراء فحص نسبة الكلور، وبعد التأكد من النسب 
الموصى بها وفق إرشادات وزارة الصحة  تكون 

المياه متاحة ألغراض الشرب.
المياه  أن  الشك  حال  في  المياه  خزانات  تعقيم   .2
الموجودة في األصل ملوثة بسبب فضالت الطيور 
أو مخلفات أخرى، ويجب اتخاذ إجراءات التنظيف 
حسب البند )1( أعاله، يلي ذلك ملء الخزان بالمياه 
لتعقيمه بوضع 4 لتر كلور )بتركيز %10 / 1000 
التخلص  ثم  األقل،  لمدة 4 ساعات على  ماء(  لتر 
بعدها من الماء وشطف الخزان جيدًا وإعادة تعبئته 

بالمياه من المصدر.
المياه  استخدام  ثم  الكلور  نسبة  فحص  إجراء   -

ألغراض الشرب.
3. تأكيد نظافة آبار جمع المياه جميعها وتعقيمها. 

وتعقّم آبار المياه في المدارس على النحو اآلتي:
* فحص مياه اآلبار بالتنسيق مع دائرة صحة البيئة 

في وزارة الصحة.
الحصول  يمكن  التي  الكلورين  حبوب  استخدام   *
التي  باآللية  الصحية  مديريات  من  مجانًا  عليها 
لتعليمات  الرجوع  الصحة )يرجى  تحددها مديرية 

تعقيم مياه اآلبار(.

* التأكد من إحكام إغالق اآلبار.
شكل  على  المحفورة  اآلبار  استخدام  عدم   *
تُستخدم  بل  بتاتًا،  الشرب  ألغراض  )إجاصة( 

ألغراض الزراعة فقط.
صيانة المشارب وتنظيفها 

يجب مراعاة االشتراطات التالية:
وتوفَّر  المياه،  لمشارب  دورية  صيانة  تُجرى   -
صنابير كافية بحيث يحدد لكل شعبة صنبور خاص.

الفرصة  قبل  يوميًّا  والصنابير  المشارب  تنظَّف   -
وبعد انتهاء دوام الطلبة.

بالطريقة  بالكلور  والصنابير  المشارب  تطهَّر   -
المعتمدة.

أو  آمنة  بطريقة  المشارب  مياه  التخلص من  يتم   -
إعادة استخدامها لري أشجار الحديقة المدرسية.

تنظيف المقاصف المدرسية وتهيئتها
• االهتمام بنظافة العناصر الداخلة في عملية توزيع 

وبيع األغذية، وتطهيرها، وتقديمها للطلبة.
الطلبة  تباعد  لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ   •

في أثناء عملية الشراء داخل الصفوف.
وال بد في هذا المجال من ذكر االشتراطات الصحية 

اآلتية:
شهادة  على  التعاوني  المقصف  لجنة  حصول   .1

خلّو من األمراض مع بداية كل فصل دراسي.
التوزيع  عملية  قبل  الوقائية  اإلجراءات  اتباع   .2
بشكل  والصابون  بالماء  اليدين  غسل  مثل  والبيع، 

دوري، وارتداء الكمامات والقفازات.
3. تنظيف المقصف واألسطح المشتركة وتعقيمها 

يوميًّا بعد انتهاء الدوام.
المواد  وبيع  الطلبة  بين  الكافي  التباعد  ضمان   .4

للطلبة أثناء وجودهم في غرفهم الصفية.
5. تسليم الطعام بيد واستالم النقود باليد األخرى.

6. إبعاد المواد الغذائية عن مواد التطهير.
7. تهوية المقصف يوميًّا تهوية صحيحة.
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) مرفق 3 (
 األدوار والمسؤوليات

الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

 

س
مرحلة ما قبل العودة للمدار

 

   عقد اجتماع للطاقم واللجان الصحية والمرشد التربوي؛ لتحديد األدوار الخاصة باالتظيي  والتققايم والتوعياة والادعم الظوباا وبظاا
 جرايية  اإلخطة ال

  حول إجرا ات الظيافة والبالمة القامة فا المقص   التقاونا عقد لقا  مع الهيئة اإلدارية للمقص 
  بين الطلبة أو القاملين أو االشتباه بها تجهيز غرفة، مكان مظوصل لقملية القزل فا حال حدوث إصابات 
  حول إجرا ات الظيافة والبالمة القامة المبتخدمينعقد لقا  مع  
 لتقامل مع حاالت الطلبة المختلوة، ودورهم كظموذج قدوة للطلبة عقد لقا ات لتوعية المقلمين حول أدوارهم المتوققة، وآليات ا 
  ،صيانتها لتكون نييوة ومققمة حبب التقليمات، وتوفير المياه البليمة بكميات كافية وتوقد خزانات وآبار المياه 
  متابقة صيانة الوحدات الصحية، والمشارب، والتأكد أن شبكات المياه صالحة 
 قص  وتققيمها )إخراج األدوات وإجرا  عملية التظيي  ألرضية وأساط  المقصا ، إخاراج كافاة األغ ياة  متابقة تظيي  بيئة الم

 بالتقاون مع مظبق اللجظة الصحية 
  يوض  ذلك  2)مرفق تحديد برنامج تظيي  مرافق المدرسة الدوري محدد األدوار بالتقاون مع مظبق اللجظة الصحية  
 يا  تكاون نييواة ومققماة، وتاوفير كمياات كافياة مان الصاابون ومحاار  التواليات فاا الوحادات تهيئة مرافاق المدرساة وأدواتهاا بح

 الصحية 
  لتهيئة أبظايهم للقودة اآلمظة عبر شبكات التواصل المختلوة  ألوليا  األمورتقميم الرسايل الصحية الموجهة 
  تأمين الوصاول إلاا التقلايم للطلباة ومل قايمة بالمتطوعين، حدوث إصابات بين القاملين )تش -ال قَدَّر هللا-إعداد خطة بديلة فا حال

 المتغيبين     

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  دعااوة المقلمااين والطلبااة التباااع اإلجاارا ات الوقاييااة، وضاارورة االلتاازا  بارتاادا  الكمامااات وغباال األياادي بالمااا  والصااابون أو
 تطهيرها بمققم قبل دخول المدرسة 

   تتبع حاالت الطلبة المرضا واإلبالغ عظها قبل تحويلها للجهات المختصة 
  تتبع ورصد قايمة غياب الطلبة أو القاملين 
   ،تتبع توافر مواد الظيافة والتققيم بكميات كافية، وتوافر الكمامات للطلبة المحتاجين، إذ يجب توفير جّل مققم فا كال غرفاة صاوية

  اوأخ  درجات الحرارة للطلبة يومي  
 قل تتبع تققيم الحافالت )إن توافر ذلك  بشكل يوما وفق البروتوكول الصحا الخاص بالحافالت وتقليمات وزارة الظ 
  ا، وإن تقا ر يجاب إباالغ المديرياة والمجاال  المحلياة فا حال اكتشاف أية مخاطر متقلقاة بالوحادة الصاحية يجاري إصاالحها فاورن

ا   والبلديات فورن
 ا، والتأكااد أن المصااابن صااالحة لالسااتخدا ، وتااوفير ور  المحااار  التأكاد ماان تااوفير الصااابون فااا مغاساال الحمامااات جميقهاا يومي اا

 طلبة فا الوحدات الصحية الستخدا  ال
  الطلبة حول: االستقداد المبكر للمدرسة، وتظااول وجباة اإلفطاار، والظيافاة الشخصاية وغبال اليادين،  ألوليا  أمورتقميم التقليمات

 وتأمين أدوات الظيافة الشخصية من محار  ومققمات وكوب للشرب، ومظع االحتكاك فا الطريق إلا المدرسة 
  صاابة باالويرو  رضاية أو وبايياة مشاابهة ألعاراض اإلبخصوص الطلبة ال ين تيهر عليهم أعراض م األمورأوليا  التواصل مع

 ارتواع درجة الحرارة  مباشرة وتوعيتهم بآليات الوقاية و البقال،و مثل )القطا ،
  أوالن بأول حول حالة المدرسة، وإعالمهم أوالن بأول بالمقلومات الالزمة  أوليا  األمورطمأنة 
 المقصا  التقااونا فاا أكيد مدير المدرسة دور المظاوبين فا عملياة الحوااع علاا الظياا  والتباعاد أاظاا  االساتراحة، والشارا  مانت 

بحي  تُوصل المراحال القمرياة عظاد الشارا  زمظي اا أو مكاني اا، كماا يُلغاا  ،الغرفة الصوية، واستخدا  الوحدات الصحية والمشربيات
 انت مبافة التباعد أقل من مترين بين الطلبة فا أاظا  االصطواف الطابور الصباحا إذا ك

  وتوفير وسايل التوعية والتقلم عن بُقد أوليا  األمورتحديد اإلجرا ات الصحية بالتقاون مع ، 

مرحلة 
استقرار
 

الدوام
 

 مع توضي  إجرا ات التصويب  ،رفع تقرير بتقييم األدا  وااللتزا  باإلجرا ات الوقايية، وسير القمل 
   متابقة مدير المدرسة صيانة شبكة المياه وضمان سالمتها 
 اعتماد اإلجرا ات الصحية وفق البروتوكول الصحا  
   بجدول التظيي  والتطهير اليوما والتخلص اآلمن من الظوايات  المبتخدمينمتابقة التزا 
  بما يتقلق بتقزيز صحتهم وصحة الطلبة تتبع مدير المدرسة المبتجدات القلمية وتطوير الطواقم 
  رصد إجرا ات الظيافة والتطهير اليوما للمرافق الصحية 
  متابقة غبل الطلبة لأليدي بصورة صحيحة وبشكل دوري 
  توفير بوسترات لتوضي  آلية غبل اليدين بطريقة صحيحة 
  بصورة مببطة وواضحة  االمدرسا التقاونص  الخاصة بالمقالتقليمات  التقاونا دارية للمقص اللجظة اإلنشر 
  اعتماد البروتوكول الصحا فا عزل الطلبة وإجرا ات التققيم والتحويل لمتابقة القالج 
  رصد دوري لقملية التظيي  والتققيم بشكل يوما 
  توضي  الظقاط الباخظة التا تزداد فيها احتمالية اإلصابة 
   المتاحة، والمباندة فا تأمين احتياجاتهم متابقة الوضع الصحا للطلبة المتغيبين بالطر 

 
 

أولاً: دور مدير المدرسة  أو من ينوب عنه.
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الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  إدارة مربّا الصووف لقا ات تواعلية مع الطلبة حول اإلجرا ات الصحية الوقايية، وآليات التكي  اإليجابا يومي ا فا بداياة الحصاة
 األولا 

  بين الطلبة تشكيل مربّا الصووف فِر  الظيافة الصوية وتوزيع األدوار 
  تحديااد أماااكن انتقااال القاادوت )األدوات المشااتركة كلوحااة القاارض )الباابورة  واألقااال  أو الطباشااير، لوحااة المواااتي  والم شاار فااا

الكمبيااوتر، مقاااب  الكهربااا ، مقاااب، األبااواب، الحمايااات الخاصااة بالباااللم، ساالة المهمااالت، الباايارات وحااافالت الظقاال، أدوات 
لقاااب، أدوات التظيياا  كاإلسااوظجات، صااظابير المياااه فااا المشااربية ومقاعااد الوحاادات الصااحية، والمكاتااب الرياضااة، الاادما واأل

 والطاوالت وغيرها، ومتابقة تققيمها باستمرار باستخدا  المواد الالزمة 
 مكن تظييم مربّا الصووف األدراج فا الغرف الصوية بحي  يضمظون التباعد بين الطلبة مبافة متر علا األقل ما أ 
  تأكيد مقلما المختبرات والرياضة والوظون من نيافة األجهزة واألدوات وتققيمها، وتجظب مشاركة الطلبة األدوات فا ما بيظهم فا

 أاظا  الحصص 
  متابقة مربّا الصووف سلوكات الطلبة وتوجيهها نحو: غبل اليدين وتققيمهاا بشاكل دوري، القطا  والباقال باساتخدا  المظاديل أو

االبتقاد عن االكتيااع والتجمهار، االلتازا  بالترتياب والظياا ، الادخول والخاروج اآلمان مان الصاووف، االصاطواف اآلمان الكوع، 
 والحواع علا الدور فا الوصول للمرافق المختلوة 

  ،التخلص اآلمن من الظوايات  ومتابقةتأكد المقلمين من تهوية الغرف الصوية باستمرار 
 لبالوكات الوقايياة الصاحيحة أماا  الطلباة، والمشااركة فاا تظييا  وتطهيار مرافاق المدرساة وممتلكااتهم التزا  المقلمين بممارسة ا

 الخاصة 
  متابقة وإسظاد تقليم الطلبة المتغيبين ألسباب صحية )األمراض المزمظة، والمقااقين، وذوي االحتياجاات الخاصاة،    إلان  عان بقاد

 باستخدا  اآلليات المظاسبة 

مرحلة 
استقرار
 

الدوام
 

 مواعبة المقلمين علا متابقة اشتراطات الظيافة القامة والشخصية وممارستها  
  تتبع شروط البالمة والوقاية فا حال تم التوافق علا تظييم أنشطة رياضية بحي  تقا  المباريات فا مظاطق جغرافية محددة ضامن

مادار  ،  6يزياد عادد المادار  فاا التجماع الواحاد عان ال بحيا  فضا ات موتوحة، ولم ترصد فيها حااالت النتشاار الويارو ، )
وتجظاب إشاراك الطلباة  ،العبين احتياط فقط  3ق األساسا ووتقليل أعضا  الوريق الواحد قدر اإلمكان فا األلقاب الجماعية )الوري

ا مزمظة   ال ين يقانون أمراضن
 وية واإلرشادية الصادرة عن إدارة الظشاطات التربوية تتبع التدابير الوقايية فا حال تم التوافق علا تظييم المخيمات الكش 

 

   

مرحلة ما قبل العودة 
س

للمدار
 

  تقميم تقليمات اإلجرا ات الوقايية )طريقة غبل اليدين، طريقاة اساتخدا  وساايل الظقال، التباعاد الجبادي، والماواد التاا يجاب أن
عبار وساايل التواصال  وأوليا  األماورتتوافر مع الطلبة )أدوات الظيافة الشخصية، كأ  الما  الخاص، األغ ية الصحية  للطلبة 

 المختلوة 
  ا فيهاا آلياات وتادنا المظاعاة، وم الطلبة األكثر عرضة للخطر )مرضا األماراض المزمظاة،بإعداد قايمة ذوي اإلعاقاة    موضاحن

 الدوا   استقرارالتواصل المظاسبة فا حال 
 19-الطلبااة المصااابين بوياارو  كورونااا حبااب تقااارير وزارة الصااحة، أو ماان خااالطوا مباشاارة مرضااا كوفياادبعااداد قايمااة إ ،

 البقا  فا المظزل، أو إحضار تقرير طبا يشير إلا البماح برجوعهم إلا الدوا  المدرسا وإعالمهم بضرورة 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  وفق ما يأتا:  19-تقامل مظبق اللجظة الصحية مع الطلبة أو القاملين ال ين يشتبه بإصابتهم بمرض كوفيد 
 للقالج إعال  الجهات المختصة قبل اتخاذ قرار التحويل   1
 ه فا غرفة خاصة وطمأنته، دون إشقاره بالحرج أو الوصمة ؤعزل الطالب أو القامل عن اآلخرين بهدو ، وإبقا  2
 ا يرتديها ويرتدي المالب  الواقية الكمامات والقوازات، وك لك المكل  أيضن  استخدا توجيه المصاب إلا   3
ااا   4 ا مااع الطلبااة أو القاااملين اآلخاارين فيجااب رصااد إذا تبااين وجااود إصااابة م كاادة وأن المصاااب قااد احتااك احتكاكن مباشاارن

 المخالطين، والتظبيق مع الجهات المختصة للظير فا اإلجرا ات الخاصة بهم  
  تحويل الطالب ال ي تيهر عليه أية أعراض )حما، سقال، تقب، إسهال، صقوبة فاا التاظو   ل وياه أو للمشاوا بمتابقاة المادير

 مباشرة 
 للمقصا  علاا إجارا ات الظيافاة والتققايم، ومتابقاة تحقيقهاا، وبظاا  برناامج خااص يضامن شارا  الطلباة  تدريب الهيئاة اإلدارياة

 فا نموذج خاص   -ما أمكن-حاجياتهم قبل بد  االستراحة، بحي  يدّون ذلك 
 ايياة أخارت، ، أو أياة أماراض وب19-التأكد من خلو الهيئة اإلدارية للمقص  من أية أعراض لها عالقاة باإلصاابة بمارض كوفياد

 وفا حال الشك فإنه يوجه إلجرا  فحص طبا ب لك 
  علا إجرا ات الظيافة والبالمة القامة  المبتخدمينتدريب 
 عظاد المغاسال  ال سايما، هااجميق تقليق اللوحات اإلرشادية التا تح، علا غبل األيدي والظيافة الشخصية فاا مرافاق المدرساة

 وأما  المشربيات 
  التباعد الجبدي فا األماكن التا يتوقع أن يكون فيها اكتياع )المقص ، وأماكن االنتيار والتجمع  رسم نقاط الوقوف لتحقيق 
   تدريب اللجان الصحية علا تتبع اإلجرا ات الوقايية 
  توجيه الطلبة التباع نمط حياة صحا فا الحواع علا الظيافة الشخصية، والتغ ية البليمة، وممارساة الرياضاة، وتجظاب التادخين

 الممارسات الضارة بالمتابقة المبتمرة والتوجيه المباشر للطلبة و

مرحلة 
استقرار
الدوام 
 

  مواعبة مظبق اللجظة الصحية علا تتبع اشتراطات الظيافة والبالمة القامة 

 

  

اً: دور المعلمين ثانيا

اً: دور مسؤول الصّحة المدرسية ثالثا
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الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

 

مرحلة ما قبل 
س

العودة للمدار
 

  آمظة إعداد خطة الستقبال الطلبة وبظا  أنشطة توريغية تبهم بتوفير بيئة تقلم 
   رصد احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة وتأميظها 
  التواصل والتشبيك مع م سبات المجتمع المدنا لتوفير الدعم اللوجبتا والوظا لتقديم الخدمات الالزمة للطلبة 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  استقبال الطلبة فا اليو  األول بما يقزز اقتهم بأنوبهم ويقلل من حاالت التوتر 
  تظوي  أنشطة توريغية لطمأنة الطلبة، وإعطا  فرصة للتقبير عن مشاعرهم، وتوضي  المقلومات المغلوطة )عان طرياق الرساومات

 أو الكتابة أو القصة أو الدراما وغيرها  
 ماع  اإلصغا  إلاا الطلباة وتوهام مشااعرهم، وتشاجيقهم علاا التحادث ماع أصادقايهم عان تجااربهم ومشاكالتهم وكيا  تغلباوا عليهاا

 استمرار الحواع علا الخصوصية 
  التمارين التا تقلل من التوتر، مثل تمارين التأمل واالسترخا  التظوبا   وال سيماتوجيه الطلبة لممارسة التمارين الرياضية 
  علاا نوباية احترا  خصوصيات الطلبة، وتجظب الوصمة أو استخدا  األلقاب بين الطلباة، وتوضاي  اآلااار البالبية للتظاابز باأللقااب

 الطلبة 
  دمج الطلبة ال ين كانوا فا دايرة الحجر الصحا والمتقافين من المرض والبماح لهم بالتقبير عن آرايهم 
  تقديم مقلومات صحيحة عن ما يحدث فا محيط الطلبة بصورة مطمئظة وصادقة ومظاسبة لقمر الطلبة 
 مويدة، وتقليل وقت االساتماع لألخباار واإلشااعات المزعجاة، وتأكياد تشجيع الطلبة علا تظييم أوقاتهم واستثمارها بأعمال وأنشطة 

 تلقا األخبار من مصادرها الرسمية أهمية 
   تتبع الطلبة ال ين سجلت حاالت هلع بيظهم، وتصظيوها حبب شدتها، وتظوي  جلبات )فردية أو جماعية  خاصة مقهم 
  للجهات المختصةرصد حاالت الطلبة ال ين بحاجة لتدخل نوبا وتحويلهم  
  التظبيق مع الم سبات ذات القالقة بتقديم الدعم الظوبا االجتماعا؛ لتقديم الدعم وتحويل الطلبة إن دعت الحاجة 
   حول الحاالت الخاصة  ألوليا  األمورإعداد رسالة 
  تدريب طلبة البرلمان الطالبا فا المدرسة وتقزيز دوره 
 تقزيز الجانب الظوبا اإليجابا للطلبة إعداد الظشرات والتقليمات المتقلقة ب 
  تزويد الطلبة بمقارف ومهارات تمكظهم من التقامل والتكي  فا حالة الطوارئ 

مرحلة 
استقرار
 

الدوام
   ودعمها  التا تحتاج للدعمتتبع الحاالت 

 ن جميقهم من فيرو  كورنا مع أقرانهم بواعلية يدمج الطلبة المتقاف 
 بممارسة البلوكات اإليجابية )المحافية علا الظيا ، والشقور باألمان، وتجظب التظمر ال سيما مع الطلباة  تتبع المرشد التزا  الطلبة

 المتقافين من فيرو  كورنا  
  استمرار تظوي  األنشطة التوريغية والقالجية 

 

  

 

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

   لتهيئة المدار  التواصل مع أعضا  المجتمع المحلا لتقديم الدعم الالز 

األسابيع األولى لعودة 
الطلبة

 

   بتقليماات التادابير الوقايياة )الظيافاة الشخصاية وغبال اليادين، وتاأمين أدوات الظيافاة الشخصاية مان كماماات  أوليا  األماورالتزا
 ومحار  ومققمات وكوب للشرب، ومظع االحتكاك فا الطريق للمدرسة  

 مباندة المدرسة  
  المشكالت متابقة  
 دارةدعم اإل  
 دعم المقلمين   
 جرا اتتبهيل اإل   
 توفير البيئة الخارجية المظاسبة  

مرحلة 
استقرار
 

الدوام
 

   مشاركة أفراد المجتمع المحلا فا دعم تحقق اشتراطات البالمة القامة والظيافة فا المدار 
  وإجرا ات البالمة القامة، ومشااركة ها ه المجاال  فاا تظويا  أنشاطة عقد مجال  أوليا  األمور اجتماعاتها استظادنا للتدابير الوقايية

توعوية وإعداد الظشارات التثقيوياة، ودعام البيئاة المدرساية والتشابيك ماع الم سباات المختلواة لتاوفير الادعم الوظاا والتمويال الاالز  
   والتققيم ضمن خطة مبتمرة طوال القا  الدراسا يلتأمين مواد التظي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اً: دور المرشد التربوي رابعا

اً: دور أولياء األمور وأعضاء المجتمع المحلي  خامسا
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الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

 تطهيرها حبب تقليمات وزارة التربية والتقليم ووزارة الصحة تققيمها وبتظييوها و ،تهيئة مرافق المدرسة الستقبال الطلبة 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

  تظيي  الوحدات الصحية والمغاسل والمشارب وتطهيرها قبل الورصة وبقد انتها  الدوا  يومي ا، وتطهير المرافق المشاتركة فيهاا
 الظيجارا، وصظابير المغاسل وغيرها  يومي ا  وضاغط)مقاب، األبواب، 

 ا  يومي ا، وتطهيرها أسبوعي ا  تظيي  مرافق المدرسة )الباحات، والصووف، والمختبرات، والمالعب، والممرات وغيره 
  تطهير األسط  المشتركة يومي ا: الحمايات، ومقاب، األبواب، والمقاعد فاا البااحات، وأعمادة االصاطواف، والظوافا ، واألدوات

 واألجهزة المشتركة يومي ا 
  التخلص اآلمن من الظوايات يومي ا 
  عن متظاول الطلبة  احوظ مواد التققيم فا مكان آمن بقيدن 
   استخدا  أدوات الحماية )القوازات، والكمامات، ومالب  وأح ية واقية عظد التقامل مع المطهرات 
   ا، واالنتباه الجيد لتقليمات األمان والبالمة أاظا  التحضير واالستخدا  تجظب خلط المواد الكيماوية مع بقضها بقضن
  الصابون فا جميع مغاسل الحمامات يومي ا، أو أن المصابن غيار صاالحة لالساتخدا ، أو إبالغ مدير المدرسة فا حال عد  توافر

 ال يتوافر ور  المحار  فا الوحدة الصحية 

مرحلة 
استقرار
الدوام 
 

  االستمرار فا القمل ضمن مها  محددة يومي ا 

 

  

 
 

األسابيع األولى لعودة الطلبة
 

 لجااان الظيااا  والظيافااة فااا الصااووف علااا الظيافااة والترتيااب وتطهياار األسااط  المشااتركة: األبااواب، ومقاااب، األبااواب،  محافيااة
 واألدراج، وغيرها 

 القطا  والباقال بمظاديل أو بمرفاق الكاوع، الحرص علاا االلتزا  بغبل اليدين بالما  والصابون قبل الحضور اليوما للمدرسة، و
 والوم ما أمكن  وتجظب لم  القيظين واألن 

  تجظب االحتكاك المباشر بالطلبة والحواع علا مبافة كافية من اآلخرين، والحواع علا الدور والظيا  ومظع التزاحم علاا المشاارب
 والمقاص  أو أاظا  الخروج لالستراحة 

  ا بين الطلبة  تجظب المشاركة فا األلقاب التا تببب احتكاكنا مباشرن
 واستخدا  المققمات فا المدرسة  المواعبة علا غبل اليدين 
  تجظب مشاركة اآلخرين بأية أدوات أو مواد، ويحتوظ كل طالب بقبوة مياه أو كأ  للشرب خاص به 
  تهوية الغرف الصوية باستمرار 
  التقاون مع لجان الظيا  والظيافة، والمشاركة فا القمل التطوعا 
  ،األمااان ومراعاااة قواعااد البااالمة المروريااة  وعظااد مبااافة  مااع الحواااع علاااتوّجااه الطلبااة للمدرسااة مشااينا علااا األقاادا  مااا أمكاان

 مالمبة أجزا  المركبة  وتجظبالكمامة الواقية  فقليهم استخدا االضطرار الستخدا  وسايل الظقل 

مرحلة 
استقرار

الدوام 
 

 لها نمط حياة   وتبظيهمستمرارية ممارسة الطلبة  كلهم االشتراطات الوقايية ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اً: دور المستخدم ) اآلذن ( سادسا

اً: دورالطلبة سابعا



42

الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

مرحلة ما 
قبل العودة 
س

للمدار
 

   من األمراض، وتقديم تقرير ب لك التقاونا إجرا  فحص طبا ي كد خلو كافة القاملين فا المقص 

األسابيع األولى لعودة 
الطلبة

 

   االلتزا  بغبل اليدين باستمرار فا أاظا  إجرا  أي عملية إلعداد الطقا  )تحضير، تقديم، بيع 
  االلتزا  بإخراج المواد واألدوات من المقص  وتطهيرها قبل بد  البيع 
  االلتزا  بتطهير أسط  وأرضيات المقص  وأعمدة االصطواف والظواف  يومي ا 
   االلتزا  بالتقيد باشاتراطات الظيافاة الشخصاية )غبال اليادين، واساتخدا  المظاديل عظاد القطاا  أو الباقال، ولاب  القواازات أاظاا

 البيع، واستخدا  المققمات باستمرار   عملية
  االلتزا  بتظيي  وتطهير حمايات الظواف  التا يتم عبرها البيع والتواصل مع الطلبة يومي ا 
  يومي ا  هاأو تبديلالمالب  الواقية االلتزا  بغبل 
  ،وتشجيع الطلبة علا شرايها االلتزا  بتوفير األغ ية الغظية بالويتاميظات )كالقصاير الطبيقية والوواكه  يومي ا 

مرحلة 
استقرار
الدوام 
 

  المواعبة علا االلتزا  بالتدابير الوقايية 

 

اً: دور الهيئة اإلدارية للمقصف التعاوني المدرسي ثامنا
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 التعليم بالتناوب(: سياق العودة المقترح  )4مرفق 
 

 التعليم المباشر توصيل الفكرة واألمثلة والواجبات في األيام التي يكون فيها التعليم عن بعد
 

 مدارس الحصة
 الفترة الواحدة

 مدارس الفترتين

 الفترة الثانية الفترة االولى

 11:40 11:10 07:45 07:15 08:35 08:00 االولى

 12:10 11:40 08:15 07:45 09:15 08:40 الثانية

 12:40 12:10 08:45 08:15 9:55 9:20 الثالثة

 01:10 12:40 09:15 08:45 10:35 10:00 الرابعة

 دقائق 10استراحة لمدة 

 01:50 01:20 9:55 09:25 11:20 10:45 الخامسة

 02:20 01:50 10:25 09:55 12:00 11:25 السادسة

 02:50 02:20 10:55 10:25 12:40 12:05 السابعة

        ( دقائق بين الحصص في 5( دقيقة مع وجود )35مالحظة: مدة الحصة )
  ( دقيقة لمدارس الفترتين 30مدارس الفترة الواحدة ومدة الحصة )            
  .( دقائق بين الحصص5بدون وجود )            

 
 

 
 

 
  

65%
35%

 )االثنين / االربعاء( )األحد / الثالثاء / الخميس(

1M 
متر  1

 مربع



44

الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصفوف الثالث األولى األساسية لمدارس الفترة الواحدة

 المادة

توزيع 
الحصص 

المقرر حسب 
الخطة 

 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية

 2 5 2 5 7 اللغة العربية 

 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية

 2 3 1 4 5 رياضياتال

 1 0 0 1 1 التربية االجتماعية والوطنية

 1 0 0 1 1 علــــومال

 1 0 0 1 1 فنية والموسيقيةالتربية ال

 2 0 1 1 2 التربية الرياضية

 1 1 1 1 2 الوقت الحر )نشاط(

 13 12 7 18 25 مجموع الحصص
 

 توزيع حصص الصف الرابع األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة

توزيع 
الحصص 

المقرر حسب 
الخطة 

 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية

 3 4 2 5 7 اللغة العربية 

 1 1 1 1 2 التربية االجتماعية والوطنية

 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية

 3 2 1 4 5 رياضياتال

 2 1 1 2 3 علــــومال

 1 0 0 1 1 التربية الفنية والموسيقية

 1 1 1 1 2 التربية الرياضية

 1 1 0 2 2 التربية المهنية

 1 1 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(

 17 14 10 21 31 مجموع الحصص
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصف الخامس األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية

 3 4 2 5 7 اللغة العربية 

 1 1 1 1 2 التربية االجتماعية والوطنية

 3 2 2 3 5 اللغة اإلنجليزية

 3 2 1 4 5 رياضيات

 2 1 1 2 3 علوم 

 1 0 0 1 1 التربية الفنية والموسيقية

 1 1 1 1 2 التربية الرياضية

 1 1 0 2 2 التربية المهنية

 1 1 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(

 18 14 11 21 32 مجموع الحصص
 

 توزيع حصص الصف السادس األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 3 4 2 5 7 اللغة العربية 

 1 0 0 1 1 الوطنية والمدنية التربية
 1 0 0 1 1 التاريخ

 0 1 1 0 1 الجغرافيا
 2 3 2 3 5 اللغة اإلنجليزية

 3 2 1 4 5 الرياضيات
 2 1 1 2 3 العلوم 

 1 0 0 1 1 التربية الفنية والموسيقية
 1 1 2 0 2 التربية الرياضية
 1 1 0 2 2 التربية المهنية

 2 0 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(
 19 14 12 21 33 مجموع الحصص

 



46

الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصف السابع األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 3 3 2 4 6 اللغة العربية 

 1 0 0 1 1 التربية الوطنية والمدنية
 1 0 0 1 1 التاريخ

 0 1 1 0 1 الجغرافيا
 3 2 2 3 5 اللغة اإلنجليزية

 3 2 1 4 5 الرياضيات
 2 2 1 3 4 العلوم

 0 1 1 0 1 التربية الفنية والموسيقية
 2 0 1 1 2 التربية الرياضية
 1 1 1 1 2 التربية المهنية

 2 0 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(
 1 0 0 1 1 الحــــاسوب

 0 1 1 0 1 الثقافة المالية
 21 14 14 21 35 مجموع الحصص

 

 توزيع حصص الصف الثامن األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 3 3 2 4 6 اللغة العربية 

 1 0 0 1 1 التربية االجتماعية والوطنية
 1 0 0 1 1 تاريخال
 0 1 1 0 1 جغرافياال

 3 2 2 3 5 اللغة اإلنجليزية
 3 0 2 1 3 اللغة الفرنسية

 3 2 1 4 5 رياضياتال
 2 2 2 2 4 علومال

 1 0 0 1 1 فنية والموسيقيةالتربية ال
 2 0 1 1 2 التربية الرياضية
 1 1 2 0 2 التربية المهنية

 1 1 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(
 1 0 0 1 1 حــــاسوبال
 0 1 1 0 1 ماليةالثقافة ال

 24 14 17 21 38 مجموع الحصص
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 لمدارس الفترة الواحدةتوزيع حصص الصف التاسع األساسي 

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

 األسبوعيةالخطة 

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

 تعليم عن بعد تعليم مدرسي تعليم عن بعد تعليم مدرسي
 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 3 3 2 4 6 اللغة العربية 

 1 0 0 1 1 التربية االجتماعية والوطنية
 1 0 0 1 1 تاريخال
 0 1 1 0 1 جغرافياال

 3 2 2 3 5 اللغة اإلنجليزية
 3 0 2 1 3 اللغة فرنسية

 3 2 1 4 5 رياضياتل
 1 1 1 1 2 فيزياءال
 1 0 0 1 1 كيمياءال

 1 0 0 1 1 علوم حياتية
 0 1 1 0 1 علوم ارض

 1 0 0 1 1 التربية الفنية والموسيقية
 1 1 2 0 2 رياضيةالتربية ال

 1 1 2 0 2 ةمهنيالتربية ال
 2 0 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(

 1 0 0 1 1 حــــاسوبال
 0 1 1 0 1 ماليةالثقافة ال

 25 14 18 21 39 مجموع الحصص
 

 توزيع حصص الصف العاشر األساسي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

 األسبوعيةالخطة 

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

 تعليم عن بعد تعليم مدرسي تعليم عن بعد تعليم مدرسي
 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 3 3 2 4 6 اللغة العربية 

 1 0 0 1 1 التربية الوطنية والمدنية
 1 0 0 1 1 التاريخ

 0 1 1 0 1 الجغرافيا
 3 2 2 3 5 اللغة اإلنجليزية
 3 0 2 1 3 اللغة فرنسية
 3 2 1 4 5 الرياضيات
 1 1 1 1 2 الفيزياء
 1 0 0 1 1 الكيمياء

 1 0 0 1 1 العلوم الحياتية
 0 1 1 0 1 علوم األرض

 1 0 0 1 1 التربية الفنية والموسيقية
 1 1 2 0 2 التربية الرياضية
 1 1 2 0 2 التربية المهنية

 2 0 2 0 2 الوقت الحر )نشاط(
 1 0 0 1 1 الحــــاسوب

 0 1 1 0 1 الثقافة المالية
 25 14 18 21 39 مجموع الحصص
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 عن بعدتعليم  مدرسي

 2 1 2 1 3 التربية اإلسالمية
 2 2 1 3 4 اللغة العربية 
 1 1 1 1 2 تاريخ األردن

 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية
 3 2 1 4 5 الرياضيات
 2 2 1 3 4 الفيزياء
 2 1 1 2 3 الكيمياء

 2 1 1 2 3 العلوم الحياتية
 2 1 2 1 3 علوم األرض

 2 0 2 0 2 التربية الرياضية
 2 1 2 1 3 علوم الحــــاسوب
 22 14 15 21 36 مجموع الحصص

 

 توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 دبعتعليم عن  مدرسي

 2 1 1 2 3 التربية اإلسالمية
 2 2 1 3 4 اللغة العربية )المشترك( 
 3 2 1 4 5 اللغة العربية )التخصص( 

 2 1 2 1 3 تاريخ العرب والعالم
 2 1 1 2 3 الجغرافيا

 1 1 1 1 2 تاريخ األردن
 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية

* العلوم اإلسالمية /اللغة 
 2 1 1 2 3 ليةالماالفرنسية / الثقافة 

 1 2 1 2 3 الرياضيات
 2 0 2 0 2 التربية الرياضية
 2 1 2 1 3 علوم الحــــاسوب
 21 14 14 21 35 مجموع الحصص

 * يتم اختيار مادة واحدة من علوم اسالمية /اللغة فرنسية /ثقافة مالية
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع الصناعي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 1 1 0 2 2 اللغة العربية 
 1 1 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية
 0 1 0 1 1 الرياضيات
 0 1 0 1 1 الفيزياء

 1 0 1 0 1 التربية الرياضية
 1 0 0 1 1 علوم الحــــاسوب

مباحث المتطلبات التخصصية 
 3 2 2 3 5 اإلجبارية )العلوم المهنية(

 6 6 3 9 12 التدريب العملي
 15 14 8 21 29 مجموع الحصص

 

 لمدارس الفترة الواحدةتوزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع الزراعي 

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 1 1 0 2 2 اللغة العربية 
 1 1 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اإلنجليزيةاللغة 
 0 1 0 1 1 العلوم الحياتية

 0 1 0 1 1 الكيمياء
 1 0 1 0 1 التربية الرياضية
 1 0 0 1 1 علوم الحــــاسوب

مباحث المتطلبات التخصصية 
 4 2 3 3 6 اإلجبارية )العلوم المهنية(

 6 6 3 9 12 التدريب العملي
 16 14 9 21 30 مجموع الحصص
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 

 الصف الحادي عشر الفرع الفندقي لمدارس الفترة الواحدةتوزيع حصص 

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 1 1 0 2 2 اللغة العربية 

 1 1 1 1 2 األردنتاريخ 
 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية
 0 1 0 1 1 اللغة فرنسية
 0 1 0 1 1 الرياضيات

 1 0 1 0 1 التربية الرياضية
 1 0 0 1 1 علوم الحــــاسوب

مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبارية 
 3 2 2 3 5 )العلوم المهنية( / الفندقي والسياحي

 6 6 3 9 12 التدريب العملي
 15 14 8 21 29 مجموع الحصص

 

 تصنيع منزلي( لمدارس الفترة الواحدة ،تجميل ،توزيع حصص الصف الحادي عشر الفرع االقتصاد المنزلي )إنتاج مالبس

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 1 1 1 1 2 اللغة العربية 
 2 0 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية
 0 1 0 1 1 العلوم الحياتية

 0 1 0 1 1 الكيمياء
 1 0 1 0 1 التربية الرياضية
 1 0 0 1 1 علوم الحــــاسوب

 اإلجباريةمباحث المتطلبات التخصصية 
 4 3 3 4 7 )العلوم المهنية(

 6 6 3 9 12 التدريب العملي
 17 14 10 21 31 مجموع الحصص
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع العلمي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 2 2 1 3 4 اللغة العربية 
 1 1 1 1 2 تاريخ األردن

 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية
 3 2 1 4 5 الرياضيات
 1 2 1 2 3 الفيزياء
 1 1 0 2 2 الكيمياء

 1 1 0 2 2 * العلوم الحياتية / علوم األرض
 1 1 1 1 2 التربية الرياضية
 1 1 1 1 2 علوم الحــــاسوب
 1 0 0 1 1 اإلرشاد التربوي
 15 14 8 21 29 مجموع الحصص

 علوم أرض( علماً بأنه تم اختيار المواد ذات الحصص األعلى في الجدول ،علوم حياتية ،كيمياء ،* يتم اختيار  ثالث مواد من المواد ) فيزياء 

 الثاني عشر الفرع األدبي لمدارس الفترة الواحدةتوزيع حصص الصف 

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 0 2 2 التربية اإلسالمية
 1 2 1 2 3 * العلوم اإلسالمية 

 2 2 1 3 4 اللغة العربية )المشترك( 
 2 2 1 3 4 اللغة العربية )التخصص( 

 2 1 1 2 3 * تاري    خ العرب والعالم
 1 1 0 2 2 تاريخ األردن

 2 2 1 3 4 اللغة اإلنجليزية
 1 2 1 2 3 الرياضيات

 1 1 1 1 2 التربية الرياضية
 1 0 0 1 1 اإلرشاد التربوي 
 14 14 7 21 28 مجموع الحصص

 ثقافة مالية ( علماً بأنه تم اختيار المواد ذات األعلى حصص في الجدول ،علوم الحاسوب ،فرنسي ،جغرافيا ،تاريخ  ،* يتم اختيار مادتين من ) علوم إسالمية
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الرجوع إلى صفحة 
)25( في الدليل

 

 توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الصناعي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية
 1 1 1 1 2 اللغة العربية 
 2 0 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية
 1 1 0 2 2 الرياضيات
 1 1 1 1 2 الفيزياء

بوي اإلرشاد  1 0 1 0 1 التر
مباحث المتطلبات التخصصية 

 6 3 3 6 9 اإلجبارية )العلوم المهنية(

 6 6 5 7 12 التدريب العملي
 20 14 13 21 34 مجموع الحصص

 

 توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الزراعي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية

 1 1 1 1 2 اللغة العربية 

 2 0 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية

 1 1 0 2 2 الفيزياء

 1 1 1 1 2 الكيمياء

 1 0 1 0 1 التربوياإلرشاد 
مباحث المتطلبات التخصصية 

 6 3 3 6 9 اإلجبارية )العلوم المهنية(

 6 6 5 7 12 التدريب العملي

 20 14 13 21 34 مجموع الحصص
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 توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع الفندقي لمدارس الفترة الواحدة

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 بالتناوبالنظام 
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية

 1 1 1 1 2 اللغة العربية 

 2 0 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية

 1 1 1 1 2 اللغة الفرنسية

 1 1 0 2 2 الرياضيات

 1 0 1 0 1 التربوياإلرشاد 
مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبارية 

 3 3 2 4 6 )العلوم المهنية( / الفندقي والسياحي

 6 6 3 9 12 التدريب العملي

 17 14 10 21 31 مجموع الحصص
 

 تصنيع منزلي( لمدارس الفترة الواحدة ،تجميل ،توزيع حصص الصف الثاني عشر الفرع االقتصاد المنزلي ) إنتاج مالبس

 المادة
توزيع الحصص 
المقرر حسب 

الخطة 
 األسبوعية

 النظام بالتناوب
 B(مجموعة ) (Aمجموعة )

تعليم 
 مدرسي

تعليم عن 
 بعد

تعليم 
 تعليم عن بعد مدرسي

 1 1 1 1 2 التربية اإلسالمية

 1 1 1 1 2 اللغة العربية 

 2 0 1 1 2 تاريخ األردن

 1 1 0 2 2 اللغة اإلنجليزية

 1 1 0 2 2 الفيزياء

 1 1 1 1 2 الكيمياء

 1 0 1 0 1 اإلرشاد التربوي
مباحث المتطلبات التخصصية اإلجبارية 

 4 3 3 4 7 )العلوم المهنية(

 6 6 3 9 12 التدريب العملي

 18 14 11 21 32 مجموع الحصص
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) مرفق 5 (
جدول استعدادات المدرسة

الرجوع إلى صفحة 
)20( في الدليل

الرجوع إلى صفحة 
)11( في الدليل

 الرقم النشاط متوافر غير متوافر
 البيئة المدرسية

 1 خطة طوارئ  
 2 تعقيم المدرسة  
 3 مواد اإلسعافات األولية  
 4 غرفة للصحة المدرسية  
 5 توافر المساحات اآلمنة داخل الغرف الصفية وخارجها  
 6 الصفيةالتهوية الجيدة في الغرف   
 7 المعقمات  
 8 الكمامات  
 9 القفازات الطبية  
 10 المنظفات )الصابون السائل(  
 11 المياه في دورات المياه  
 12 مغاسل الطلبة  
 13 مياه الشرب النقية  

 برامج التوعية الصحية
 14 ممرض/مسؤول الصحة المدرسية  
 15 خطة التثقيف والتوعية الصحية  
 16 لوحات توعيه صحية  
 17 لوحات تثقيفية عن فيروس كورونا  
 18 سجل الخدمات الصحة المدرسية  
 19 برنامج نظافة المدرسة  
 20 برنامج لتخفيف االزدحام  

 برنامج الدعم النفسي
 21 المرشد التربوي  
 22 خطة اإلرشاد  
 23 اللوحات اإلرشادية  
 24 برامج اإلرشاد  
 25 تعليمات االنضباط المدرسي  
 26 لقاءات التوعية ألولياء االمور  
 27 المسابقات التحفيزية للصف المتعاون  
 28 اللقاءات الحوارية مع الطلبة  
 29 سجل لتحليل احتياجات الطلبة  

 اإلجراءات اإلدارية
 30 تعليمات تنظم دخول الطلبة وخروجهم  
 31 جزئيًّاتوظيف التعلم عن بُعد   
 32 وجود تعهد خطي من أولياء األمور بعدم دوام الطلبة الذين يعانون أمراض مزمنة وتنفسية.  
 33 إرشادات للمعلمين حول تنظيم الطلبة داخل الصفوف  
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الرجوع إلى صفحة 
)30( في الدليل

) مرفق 6 (
 Covid-19 إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

في مدارس الطلبة ذوي اإلعاقة الحكومية والخاصة والتطوعية
المقدمة: 

حيث  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  سالمة  على  حرًصا 
إنهم من أكثر الفئات عرضةً النتقال العدوى نظًرا 
األنشطة  وطبيعة  المساندة  األدوات  الستخدامهم 
مباشًرا معهم نضع  تفاعاًل  تتطلب  التي  التعليمية 
هذا المرفق الخاص بين يدي معلمي الطلبة ذوي 
األردنية  المملكة  مدارس  مختلف  في  اإلعاقة 
طريقة  فإن  عليه  متعارف  هو  وكما  الهاشمية. 
بتعرض  كوفيد-19  لفيروس  العدوى  انتقال 
السعال  عن  الناتج  المرضى  لرذاذ  الشخص 
ولمس  والعينين  واألنف  للفم  ولمسهم  والعطس 
أهمية  جاءت  هنا  ومن  بالرذاذ،  الملوثة  األسطح 
الجسدي  التباعد  لتحقيق  )1م2(  مساحة  توفير 
وتجنب  و)2م2(خارجها  الصفية  الغرفة  داخل 
تدابير  إجراءات  وضع  وجب  لذا،  االزدحام؛ 
السالمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس 
ذوي  الطلبة  مدارس  في   Covid19 كورونا 
لتالفي  والتطوعية؛  والخاصة  الحكومية  اإلعاقة 
خطر اإلصابة بالمرض وانتشار عدوى الفيروس.

الفئة المستهدفة:

بالمدارس  الملتحقون  اإلعاقة  ذوو  الطلبة   •
الحكومية والخاصة والتطوعية؛ كمدارس األمل 

للصم، واألكاديمية الملكية للمكفوفين.
• المعلمون والعاملون في هذه المدارس.

أحكام عامة:

• االلتزام التام بأي بروتوكوالت أو تدابير تصدر 
من  بالوقاية  تتعلق  والتعليم  التربية  وزارة  عن 

فيروس كورونا.
• توفير البيانات والمعلومات واإلرشادات المتاحة 
وتوصيلها  للصم،  اإلشارة  بلغة  منها  يصدر  وما 

لضعاف السمع على نحو فاعل.
التواصل  حال  واآلمن  األكيد  التباعد  ضرورة   •
بلغة اإلشارة وإنزال الكمامة، ويجب سؤال خبير 
ترجمة للتأكد من استحالة التواصل باإلشارة أثناء 

ارتداء الكمامة.
• توافر البيانات والمعلومات واإلرشادات بصيغ 

ميسرة للمكفوفين وضعاف البصر.
• في حال ظهور أية إصابة في أي من المدارس 
تُغلَق المدرسة لمدة )14( يوًما أو بحسب توصيات 
الوطني  والمركز  الصحة  ووزارة  األوبئة  لجنة 
إلدارة األزمات، ويتم فحص المصاب مرة أخرى 

قبل عودته للمدرسة.
• تعميم مديريات التربية والتعليم والتعليم الخاص 
على المدارس بشكل دوري حول آخر المستجدات 

الوقائية حسب توصيات الجهات الرسمية.
آخر  على  دوري  بشكل  المدرسة  إدارة  تطلع   •
المستجدات الوقائية من الفايروس حسب توصيات 
على  وتطبقها  وتعممها  المعنية  الرسمية  الجهات 

كافة العاملين في المدرسة.
• في حال االشتباه بإصابة أحد الطلبة يتم عزله في 
غرفة مستقلة مخصصة لهذه الغاية لحين تسليمه 
لذويه بمرافقة مندوب الصحة، وتتخذ اإلجراءات 
الوقائية الالزمة من قبل المرافق/ة  حرًصا على 

عدم نقل العدوى.
التوصيات  هذه  على  المدرسة  إدارة  اطالع   •

وتنفيذها.
مالمسة  تجنب  إلى  الطلبة  المدرسة  توجيه   •
األسطح قدر اإلمكان، وإذا كان البد من مالسمة 

األسطح لمن يعتمدون على االتصال باألجسام 
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الرجوع إلى صفحة 
)30( في الدليل

المحيطة في التنقل وتعرف األشياء باللمس فيجب 
تعقيمها بشكل دوري أكثر من مرة خالل اليوم.

إجراءات حماية الطلبة ذوي اإلعاقة من انتقال 
العدوى:

إحدى  عليه  تظهر  طالب  أي  استقبال  عدم   •
األعراض اآلتية: 

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم ألكثر من )37( 
درجة مؤية.

2- السعال الجاف.
3- القيء.

4- السيالن في األنف.
5- ضيق في التنفس.

الصطحابه  الطالب  ذوي  مع  التواصل  ويتم 
للمنزل.

• توفير معقمات األيدي الستخدامها من قبل الطلبة 
والعاملين في تعقيم أيديهم قبل فتح باب المدرسة.

المدرسة،  باب  من  الطلبة  المعلمات  استالم   •
وتوزيع وقت استالم وتسليم الطلبة وبشكل سريع 
التباعد  شروط  على  وحفاًظا  لالكتظاظ  منعًا 

الجسدي.
• استقبال أولياء األمور والزائرين داخل المدرسة 

ضمن إجراءات البروتوكول الصحي.
الطلبة  لدخول  مدخل  من  أكثر  تخصيص   •
وخروجهم –ما أمكن- لمنع االكتظاظ بين الطلبة.

سنوات   )6( أعمارهم  الذين  الطلبة  استخدام   •
فأكثر للكمامات طيلة مدة التحاقهم في المدرسة. 

• استخدام الكمامات من النوع الذي يوضع خلف 
يرتدون  الذين  للطلبة  األذن  حول  وليس  الرأس 
السماعات من ضعاف السمع؛ حرًصا على كفاءة 

عمل المعينات السمعية.
الفردية  • مراعاة أن تكون الحصص والجلسات 
للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ضمن حدود المسافات 
التعليمية  واألدوات  الوسائل  تعقيم  مع  اآلمنة 

باستمرار.

التعقيم والنظافة:

النظافة  مستلزمات  توفير  المدرسة  على  يجب   •
يتم  أن  على  والعاملين،  للطلبة  وإتاحتها  والتعقيم 
توفير المادة المعقمة لليدين في كل غرفة من غرف 

المدرسة. 
واألرضيات  األسطح  جميع  وتعقيم  تنظيف   •
بشكل يومي، وكذلك مقابض األبواب والدرابزين 
والمكاتب والكراسي والطاوالت، إضافة إلى تعقيم 
وأسطح  يوميًّا،  والكبيرة  الصغيرة  األلعاب  جميع 

طاوالت الطعام قبل األكل وبعده.
• استخدام الماء والصابون ومواد التنظيف والتعقيم 
عند عدم وجود الطلبة منعًا الستنشاق هذه المواد 
البالستيكية  األلعاب  لتطهير  للجلد،  مالمستها  أو 
تجفيف  يتم  أن  على  المشتركة،  الكبيرة  واأللعاب 

األسطح مباشرة.
• فتح النوافذ واستخدام المكيفات الهوائية في حال 
توافرها في كافة مرافق المدرسة شريطة أن يكون 

مصدر الهواء للمكيفات من خارج المبنى.
• توعية جميع الطلبة بضرورة الحفاظ على النظافة 
اإلمكان،  قدر  واليدين  الوجه  لمس  عن  واالمتناع 
وفرض غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون كل 

ساعة، وتعقيم األيدي باستمرار.
• مراعاة شروط السالمة الصحية في فترة استراحة 
الطلبة لتناول الطعام، وضمان عدم مشاركة الطعام 
وأدوات الطعام بأي شكل من األشكال بين الطلبة.

باستمرار  المدرسة  فضالت  من  التخلص   •
بدون  فتحها  يمكن  التي  المهمالت  سلة  واستخدام 

لمس.
مكان  في  والتنظيف  التعقيم  مواد  جميع  وضع   •
والتأكد  الطلبة،  أيدي  متناول  عن  بعيد  مخصص 
من إغالقها بقفل مع وضع علبة التعقيم في مكان 

مرتفع يتيح للطلبة استخدامها بإشراف المعلمين. 
وبعده،  طالب  كل  استخدام  قبل  الحمام  تعقيم   •
الحمام والمغاسل ومقابض  قاعدة  تعقيم  أهمية  مع 

األبواب.
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التشاركية  وعدم  الفردية،  األلعاب  استخدام   •
على  الحفاظ  مع  واأللعاب  التعليمية  األدوات  في 
التباعد الجسدي، والتقليل من األنشطة التي تتطلب 

التالمس المباشر مع الطلبة ذوي اإلعاقة.
• في حال ظهرت أي من أعراض الفيروس على 
بوجود  الطلبة  بقية  مباشرة عن  يتم عزله  الطالب 
الطالب  تسليم  لغاية  وذلك  مستقلة،  بغرفة  مرافق 
الحيطة والحذر عند  المرافق أخذ  ألسرته، وعلى 
التعامل معه؛ لمنع انتقال العدوى لباقي الطلبة في 
المدرسة، وتعقيم الغرفة مباشرة بعد تسليم الطالب 

ألسرته.
• تعقيم أماكن تواجد الطالب في حال ظهور أي من 

أعراض الفيروس عليه.
• عدم استقبال الطالب مرة أخرى إال بعد فحصه 
وتبيُّن أنه غير مصاب وبنتيجة الفحص من المراكز 

المعتمدة.
الكمامات  باستخدام  والعاملين  المعلمين  إلزام   •
معقمات  واستخدام  اليدين،  وغسل  والقفازات 

األيدي باستمرار.

ممارسات التباعد الجتماعي:

على المدرسة تعزيز التباعد الجسدي قدر اإلمكان 
التي  اإلجراءات  بعض  على  ينطبق  )مصطلح 
العدوى(  انتشار مرض شديد  اتخاذها إلبطاء  يتم 

كاآلتي:
1- ضرورة التباعد األكيد واآلمن لمسافة ال تقل 
عن مترين في حال التواصل بلغة اإلشارة وإنزال 

الكمامة.
2- اتباع سياسات فصل الطلبة قدر اإلمكان ضمن 

مجموعات في غرف صفية مستقلة.
3- الحرص على استخدام األلعاب الفردية وعدم 
مع  واأللعاب  التعليمية  األدوات  في  التشاركية 

الحفاظ على التباعد الجسدي.
فترة  أثناء  الجسدي  التباعد  على  الحرص   -4

االستراحة.

كادر المدرسة:

• تعقيم جميع العاملين في المدرسة أيديهم باستمرار 
للصفوف  الطلبة  دخول  وقبل  الدوام  بدء  قبل 
من  االنتهاء  وبعد  الدوام  أوقات  الدراسية وخالل 
مدة  والصابون  بالماء  اليدين  بغسل  الدوام، وذلك 

)20( ثانية على األقل أو استخدام معقم األيدي.
عند  والقفازات  الكمامات  باستخدام  االلتزام   •

الحضور للمدرسة وطيلة مدة الدوام.
وكذلك  والفم.  واألنف  العينين  مالمسة  تجنب   •
تمنع المصافحة والتواصل الجسدي، إذ إن تجنب 
مثل هذه السلوكات يقلل من نسبة كبيرة من انتقال 

العدوى والفيروس ويحافظ على السالمة العامة.
مخالًطا  كان  حال  في  للعمل  الحضور  عدم   •
بإصابته،  مشتبه  أو  كورونا  بفيروس  لمصاب 
وعدم التردد في طلب المغادرات واإلجازات في 
عند  أو  كورونا  بفيروس  باإلصابة  االشتباه  حال 

الشعور بالتعب والمرض.
• التعاون مع أصحاب العمل في تطبيق السياسات 
انتشار  فرصة  تقلل  التي  الوقائية  االحترازية 
العمل  استمرارية  يضمن  بما  كورونا  فيروس 
وديمومته قدر المستطاع، وتفعيل تطبيق »أمان« 
شخص  مخالطة  من  التحذير  في  أثر  من  له  لما 

مصاب، ومن ثم، المساعدة في الوقاية.

وسائل النقل:

• تعقيم الحافالت قبل وبعد ركوب الطلبة الحافالت 
في الجوالت الصباحية والمسائية.

• الحفاظ على التباعد الجسدي داخل الحافلة وحسب 
المعايير الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.

• توفير أدوات التعقيم داخل الحافلة.
• التزام مرافق الحافلة باستخدام القفازات والكمامات 

حسب المعايير الصحية.
تفشي  مناطق  إلى  الحافلة  دخول  باتًّا  منعًا  يمنع   •

الوباء.
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ملخص خارطة طريق العودة للمدارس
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جراءاتاإل تاريخ التنفيذ  المكون 

مستمر لغاية 
أيلول  30

2020 

   أولياء وجراءات الصحية )للطلبة والكادر ا كافة اإلتطوير  البروتوكول الصحي للعودة للمدارس متضمن
 .( ومواد المتابعة والتفتيشاألمور

  نشطة جراءات األإضمن سيناريوهات العودة المختلفة والمعتمدة وبحيث تتتطوير خارطة العودة للمدارس
 .والدخول والخروج

 تدامةالتعافي واالسواالستجابة،  :لضمان استمراية التعليم في مراحل ئ؛تطوير خطة التعليم في الطوار. 
  متضمنة سيناريوهات مختلفة للتعليم 20/21االنتهاء من تطوير الخطة المدرسية للعام الدراسي 

تطوير الخطط 
جرائية اإل

وبروتوكوالت 
العودة للمدراس 

الصحية والتعليمية 
بسيناريوهات 

 .مختلفة

مستمر لغاية 
ايلول  23

2020 

 تامين المعقمات. 
 طباعة نشرات ارشادية وتوزيعها على الطلبة والكادر التعليمي لنشر الوعي الصحي. 
  لطلبة والكادر التعليمي واالداري.الصحية لطباعة وتوزيع بوسترات في المدراس تشمل التعلميات 

توفير مستلزمات 
الوقاية والصحة 
للطلبة والكادر 

 التعليمي.

مستمر لغاية 
أيلول  15

2020 

 عمال الصيانة والتهيئة الصحية في المدارسأقرار تطوير قاعدة بيانات معتمدة على مسح ميداني إل. 
   بالتنفيذدعم موازنة الصيانة الثقيلة للمدارس والبدء. 
   عمال الصيانة الخفيفة بما يشمل صيانة الحنفيات والمشارب والمرافق أتمام إلبواقع دعم موازنة المدارس

 .الصحية
  كافة. مدارس الحكوميةللصابون  معقمات ومين أت  
  نترنت في المدارسضمان استكمال توصيل نقاط اإل.  
   طفالغرفة صفية لرياض األ 600استكمال تهيئة. 
   قطاع والهجرة من ال ،المتزايدة )رياض األطفال الطلبة عدادأضافة نظام الفترتين الستيعاب إبحث سبل

 .الخاص(

تهيئة المرافق 
المدرسية بما 

 المعاييرمع ينسجم 
الصحية 

 .والتكنولوجية

 30لغاية 
 2020آب 

 طباعة الكتب المدرسية وتوزيع القرطاسية. 
   شكال متضمنة أ 20/ 19 المتمازجة والمراجعة للفصل الثاني من السنة الدراسيةطباعة المالزم التعليمية

  .التقييم الذاتي
   ثرائيةنشطة اإلشارة واأللغة اإل امتضمن   كافة لصفوفلاالنتهاء من تصوير المحتوى الدراسي. 

تجهيز المحتوى 
التعليمي بأشكاله 
المختلفة ولجميع 

  .الفئات

مستمر لغاية 
 أيلول 30

2020 

 البتوب و تابلت للطلبة الذين يفتقرون للموارد التكنولوجية )استخدام قاعد بيانات المعونة أجهزة  تأمين
 الوطنية(.

   وتطوير خطة تدريسية متكاملة ،للموارد التكنولوجية بشاشات عرضالتي تفتقر تزويد المدارس. 

تأمين وصول 
التعلم عن بعد 

للطلبة والتواصل 
 .الفعّال

لغاية مستمر 
أيلول  15

2020 

 طالق منصة تدريب المعلمينإ.  
 نترنتمن لإلاالستخدام اآلو داري على البروتوكول الصحيتدريب كافة الكادر التعليمي واإل. 
 داريرس تشمل التعلميات الصحية للطلبة والكادر التعليمي واإلاطباعة وتوزيع بوسترات في المد. 
 اعلية ووسائل إيصال التعليم التف ،ليات التعليم البيداجوجية عن بعدوآ تدريب الكادر على المناهج الجديدة

 بما يتضمن األنشطة المنهجية اإلثرائية.

تهيئة الطواقم 
ة داريالتعليمية واإل

ئ لمواكبة الطوار
والتدريب الصحي 

 .والتعليمي
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جراءاتاإل تاريخ التنفيذ  المكون 

مستمر لغاية 
أيلول  23

2020 

  التفاعلي واألنشطة اإلثرائية والتعليم المتمازج لتشمل كل أشكال التدريس  2تطوير خارطة طريق لدرسك
 والتكيفي.

  والقنوات التلفزيونية  2استكمال كل المحتوى التعليمي للصفوف كلها متضمن ا لغة اإلشارة على درسك
ا من   . 15/8اعتبار 

  2020/ 12019وضع محتوى المالزم التعليمية لمراجعة الفصل الثاني من السنة الدراسية  . 
 ليات االتصال والتواصل التفاعلي )بين الطالب والمعلم( في الصفوف االفتراضية.تفعيل آ 
 وضع آلية التقييم اإللكتروني ووصله مع نظام EMIS. 

االنتهاء من تجهيز 
منصات ووسائل 

  .التعليم عن بعد

مستمر لغاية 
أيلول  23

2020 

  النوعية والوصول واالستكمال. بما يشمل تقييم 2تطوير نظام وآليات ضبط الجودة عبر منصة درسك 
  تطوير إطار المتابعة والتقييم وآلية استخراج التقارير عبر منصة درسك ضمن مؤشرات تستهدف الطلبة

 والكادر وأولياء األمور.
 .تطوير مؤشرات المتابعة والتقييم على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس 

تطوير آليات 
ضمان الجودة 
 ةالتعليمية والمتابع

 .والتقييم

مستمر لغاية 
أيلول  15

2020 

 .تدريب الكادر التعليمي على مفاهيم ومنهجية الدعم النفسي االجتماعي للطلبة المتأثرين بالجائحة 
 .تطوير إجراءات الدعم التشخيصي للطلبة عبر الكوادر اإلرشادية 

تعزيز إجراءات 
الدعم النفسي 

 بما عيجتمااال
 الذينيشمل الطلبة 

لم يحظوا بفرص 
وذوي تعلم جيدة 

 .الحاجة

مستمر لغاية 
أيلول  15

2020 

  عبر منصة الوزارة.2021/ 2020مشاركة الخطط المدرسية للعام 
 .تطوير وتنفيذ برنامج االستعداد للتعلم لطلبة رياض األطفال 
 على كل المستويات اإلعالمية التي   تطوير حملة "تعليمنا مستقبلنا" لضمان عودة آمنة وواعية للمدارس

 تستهدف الطلبة والكادر وأولياء األمور.
 .طباعة مواد توعوية ونشرها عبر منصات الوزارة 

تطوير وتنفيذ 
حملة العودة 

عالمية للمدراس اإل
الكادر و)للطالب 

التدريسي 
 .والمجتمع(

مستمر لغاية 
أيلول  30

2020 

 للوزارة والمديريات والكوادر المدرسية. تعزيز استخدام نظام التواصل عن بُعد 
 .مراجعة سياسات تفويض الصالحيات الالمركزية لضمان سير تهيئة المدارس للعودة 

تطويرالتعليمات 
هلية الوزارة ألرفع 

والمدرسة لمواكبة 
السيناريوهات 

 المختلفة
  ها.وتطبيق

مستمر لغاية 
أيلول  30

2020 

 طوارئ بما يشمل المعايير الصحية والتعليمية واستمرارية تحديث تطوير خطة االستدامة للتعليم في ال
 أدوات متابعة التنفيذ.

ضمان استدامة 
من معايير األ

والسالمة 
واالستعداد 

ووصول  ئللطوار
التعليم بمختلف 

 .شكالهأ
 


