
 
 

 

 

 خطة إ عادة فتح مدرسة اجنايت 

 

 

جنايت :إأعزائي أولياء أمور وطالب مدرسة    

لعمل الشاق  ل التقدير نقدم لكم كل الشكر  و لن ننساه ابدا   لقد كان العام الدراسي الماضي بالتأكيد عاما   . جيدة  ال صحة العائلتك لو لك تمنى ن 

.  2020 –  2019نجاح السنة الدراسية إ  ي الذي قام به كل منكم لمساعدتنا ف  

  و في األسبوع الماضي تلقينا أخيرا  ،   آمنةة ي طالبنا بشكل أمن في بيئة مدرس  الستقبال  لقد قضينا أشهر الصيف في التخطيط واألعداد

البشرية على خطتنا .  والمعرفة  موافقة هيئة التنمية  

نها تلبي كل المتطلبات ( أاد لها لقد راجعنا خطتك ويسعدنا أن نعلمك عادة فتح المدرسة واإلستعدإرسال خطة إلك على  شكرا  )   

والتصاريح  النظم   لجنة  

   هيئة المعرفة والتنمية البشرية

  تالى البروتوكوال  ة ضافدد خطتنا التعليمية باإلحالعديد من األسئلة ومن خالل هذه الرسالة سن  هسيكون لدي ولي األمر   ن أ نحن على 

مع التعليم . ت ومجطلبتنا وموظفينا والتدابير الخاصة بنا لضمان سالمة   

 

 متى سيحضر إ بني / إ بنتي المدرسة ؟ 

أ أو   مجموعة) ال مجموعات  ما في الحرم المدرسي أو في التعليم عن بعد حسب إغسطس , أ 30بتاريخ سيكون اليوم األول من المدرسة 

 google  اغسطس عبر   23سبوع  أ يركز على الطالب خالل  عقد اجتماع افتراضي   افتراضيجراء توجيه إسيتم ب(   مجموعة ال

meet  . ستتم متابعة االمزيد من التفاصيل مع اقترابنا من بدء المدرسة   

لذلك   جنايت , إمن الطالب في مدرسة % 50من أجل االمتثال لجميع تدابير التباعد االجتماعي يمكن للفصول الدراسية استيعاب نسبة  

 جدول التناوب على النحو التالي :   ويكون المجموعة أ أو المجموعة ب ، ع الفئات الى مجموعات  ي سنقسم جم

 A-B-A-B-Aحد الى الخميس األسبوع األول : من األ 

 B-A-B-A-Bاألسبوع الثاني : من األحد الى الخميس 

ال يمكن للطالب في الصف  ,طالب في كل فصل دراسي   10أكثر من  KG2و   KG1عادة االفتتاح ال يمكن أن يضم كل من إلقوائم  وفقا  

 في كل فصل دراسي .    طالبا   12ول الى السابع أن يكون لديهم أكثر من  من األ

  24ك والمجموعة الخاصة به بحلول عالمك بالفصل الدراسي لطفلإسيتم  و  على انشاء مجموعات الطالب المختلفة  نحن نعمل حاليا  

 .  اغسطس ونحن نبذل كل جهد ممكن لضمان تجميع جميع أفراد عائلتنا معا  

 

 كيف سيكون التعليم في حال عدم تواجد الطالب في غرفة الصف : 

لتي ليست في المدرسة من الوصول الى التعليم عبر االنترنت من خالل استخدام منصات التعليم عبر االنترنت  ا ستتمكن المجموعة

 بالنسبة الى العائالت التي تعود الى مدرسة اجنايت ستكون نفس المنصات التي يتم استخدامها أثناء التعليم عن بعد . 



 
 

 ستخدم هذه المعرفة لزيادة صقل وتحسين التجربة . ن يوليو وس  /تموز  وقد تعلمنا الكثير من خالل تجربتنا من آذار/مارس الى 

 حتى يتمكن الطالب من الجلوس ومشاهدة الدرس أثناء تواجدهم في المنزل . في الفصول نتمكن من تثبيت الكاميرات ل نحن نعمل حاليا  

 باخر المستجدات مع تطور هذه العملية . طالع إسنبقيك على 

 لما كانو يعملون عليه في الفصل .  ا  متدادلعمل الذي يتم نشره عبر االنترنت للطالب إلكماله إحتى ذلك الحين سيكون ا

 

 ماهي مواعيد المدرسة: 

 من أجل تقليل االزدحام خالل أوقات الدخول والخروج تم تحديد توقيت متدرج: 

Grade Level Morning Arrival Afternoon Dismissal 

KG1 & KG2 7:30 2:45 

Grades 1-4 7:20 2:30 

Grade 5-7 7:10 2:20 
 

وعند الوصول إلى المدرسة سيمر الطالب عبر عدد من نقاط الدخول المحددة سيتم تزويد كل نقطة بكاميرا تصوير حراري ومحطة  

 ( وفحص درجة الحرارة . MISTتنظيف ) 

يدخل  درجة لكي  37,5تبدأ عملية دخول كل طااب بمسح لدرجة الحرارة يجب أن تكون درجة حرارة الطالب والبالغ المصاحب أقل من  

الطالب إما إلى الحافلة المدرسية أو الحرم المدرسي إلجنايت وإذا كان أحد الوالدين أو الطالب أو أحد أفراد األسرة مصابا  بحمى فلن  

افق االباء جميع الطالب إلى محطة الحافالت وأن يتم فحصهم قبل  ريجب أن ي ويسمح لألسرة بأكملها بالدخول إلى الحرم المدرسي  

 لب بالركوب في الحافلة. السماح للطا

كتمال عملية التحقق من درجة الحرارة يجب على األباء العودة إلى سياراتهم  إاليسمح بوجود أي والد في حرم المدرسة لذا بمجرد 

 وسيرافقهم أحد الموظفين إلى المبنى. 

  24لطالب إلى منزله والشفاء من الحمى لمدة  درجة أو أعلى فيجب أن يعود ا  37,5إذا كانت درجة حرارة الطالب أو أحد أفراد العائلة  

 ساعة وإذا أصيب الطالب بالحمى أثناء وجوده في المدرسة فسوف يتم نقل الطالب إلى غرفة طبية مخصصة داخل المدرسة. 

المدرسة   صطحاب الطفل بدون الدخول إلى باقي الغرفة تحتوي على مدخل مستقل بعيدا  عن باقي المدرسة حتى يتسنى لألباء الحضور إل 

 وسيتم إعالم العائالت ويجب أخذ الطالب قبل نهاية اليوم الدراسي لن يسمح ألي طالب مصاب بركوب حافلة مدرسية . 

  15-10يجب على العائالت النزول واالستالم في المنطقة المخصصة وهي المدخل الخلفي / الصالة الرياضية للمدرسة سستتاح للعائالت  

دون ازدحام ويجب ارتداء قناع الوجه في كل األوقات اليسمح ألي والد في حرم المدرسة إال باصطحاب الطالب  دقيقة الصطحاب طفلك 

 من صالة األلعاب الرياضية. 

 

 لضمان سالمة طالبنا والمجتمع المدرسي ؟ ماالبروتوكوالت القائمة 

الت المتعلقة بالصحة والسالمة التشغيلية من أجل دعم  لقد أنشأ فريق مدرسة إجنايت اإلداري مجموعة مفصلة من اإلجراءات والبروتوكو

يوميا  لضمان اتباع جميع البروتوكالت وفعالية هذه  يتم استكمال العديد من فحوصات ضمان الجودة وسإعادة فتح مدراسنا بأمان  

 الفحوصات. 

متر سيتم وضع مكتب إضافي بجواره بحيث اليشارك أي طالبين نفس المكتب سيتم وضع    2,0- 1,5سيتم وضع المكاتب على بعد  

 المدرسين في مقدمة الفصل وسيرتدون درعا  بالسيكيا  شفافا  عند الجلوس بالقرب من الطالب . 

حيت يسمح لطالب واحد   متر في جميع أنحاء الممرات ستتم مراقبة استخدام مراحيض الطالب  2.5سيتم وضع عالمات السالمة على بعد 

 فقط بدخول الحمام في كل مرة. 



 
 

وس بجوار بعضهم البعض أو بجانب بعضهم البعض  ل سيتم تحديد ترتيب المقاعد بوضوح في مناطق الكافيتريا ولن يسمح للطالب بالج

الحفاظ على مسافات امنة   متر ويجب على الطالب من فصول مختلفة  1,5زام بالمسافات االمنة ت يجب على الطالب من نفس الفصل االل

 متر. 2

 

 سيرتدي الطالب والموظفون األقنعة؟ هل

سنوات إرتداء أقنعة الوجه ومع ذلك يطلب من الطالب دون سن السادسة أن    6 نيطلب من المعلمين والطالب اللذين تزيد أعمارهم ع

 جد في غرفة الصف. ا تداء قناع وجه أثناء التوريحاولوا ا 

ه أثناء األنشطة البدنية  ج ب ارتداء قناع وجه عند الدخول إلى الحرم المدرسي والخروج منه يمكن إزالة أقنعة الويجب على جميع الطال

 الطالب الطعام والشراب. الشاقة وعندما يتناول 

لص منهما إلى  يمكن ارتداء واقيات الوجه للموظفين الذين يتصلون مباشرة مع الطالب يقترح أن يقوم الطالب بإحضار قناعين يمكن التخ

 رسة يوميا  أو خيارا  واحدا  يمكن إعادة استخدامه. دالم

يحتاجون إليها في حالة الطوارئ سيكون من مسؤولية  سيكون للموظفين صناديق إضافية في الفصل الدراسي ألولئك الطالب الذين 

 أقنعة يمكن التخلص منها بما يتماشى مع اإلرشادات . لتأكد من إحضار العدد المطلوب من األقنعة كل يوم والتأكد من غسل أي الطالب ا

 

 فتتاح المدرسة؟ إ ماهو التدريب الذي سيتدرب عليه الموظفون قبل 

قبل بداية العام الدراسي الجديد باإلضافة إلى ذلك ستتواصل المدرسة بإنتظام    Covid 19سيخضع جميع الموظفين لتدريب خاص على 

 اطر المرتبطة والممارسات األمنة و الضوابط. وتوفر المعلومات للطالب حول المخ

على هذه الخطة قبل بداية العام الدراسي سيخضع جميع موظفي مدرسة إجنايت الختبار   أولياء األمورسيتم إطالع جميع الطالب و

covid19  .في المدرسة وسيتم االحتفاظ بالنتائج في ملف لدى ممرضة المدرسة 

 

 والنظافة ؟ ماهي إجراءات التنظيف  

أجرت مدرستنا مراجعة لجميع نقاط االتصال المتكررة المحتملة بما في ذلك مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والدرابزين والصنابير  

وأحواض الغسيل وماإلى ذلك . سيتم إجراء مزيد من التنظيف والتعقيم عبر هذه المناطق طوال مدة اليوم سيتم إجراء تنظيف شامل  

يوم باستخدام مواد كيمائية معتمدة من البلدية وسيتم إجراء تنظيف شامل للمدرسة في نهاية كل أسبوع ويرتدي موظفو   للمدرسة كل 

, إذا أصيب الطالب بالحمى وتم إرساله إلى المنزل خالل اليوم  التنظيف  عمليات  التنظيف معدات الوقاية الشخصية المطلوبة لجميع 

 اسي الخاص به وتعقيمه قبل بدء اليوم الدراسي التالي . الدراسي فسيتم تنظيف الفصل الدر

 

 محتملة أو مؤكدة فكيف سيتم التعامل معها ؟   covid 19في حالة وجود حالة  

 في المدرسة: محتملة   covid 19إدارة حالة 

  1فسيتم إخراجه على الفور إلى غرفة العزل في المدرسة الواقعة بين المبنى    covid 19إذا اشتبه بطالب في كونه حالة إيجابية في 

اليسمح بدخول غرفة العزل إال لفريق الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ في المدرسة كما يجب ارتداء معدات الوقاية   2والمبنى 

الجهات المسؤوله  ن قبل طبيب المدرسة وسيتم إبالغ تصال بوالد الطالب على الفور مالشخصية عند الدخول إلى الغرفة وسوف يتم اال

 المطلوبة. 

سيتم تنظيف جميع    covid 19وسوف تلتزم المدرسة التزاما  صارما  بمتطلبات السلطة الصحية إلدارة ونقل أي حاالت مشتبه بها من 

يفها  فيها سيتم إغالق هذه المناطق بالكامل وتنظالمناطق التي قد تكون قد تم التوصل إليها بالكامل وتنظيفها بعمق بعد أي حاالت مشتبه  

 بعمق بعد أي حاالت مشبه فيها سيتم إغالق هذه المناطق على الفور حتى إكمال التنظيف العميق . 



 
 

سيتم اجراء عملية تعقب لتحديد األشخاص الذين قد يكونون على اتصال بالطالب أو الموظف وسيتم التقييد الصارم بمتطلبات الهيئة  

ن هناك خطة مفصلة  أحية وقد يشمل ذلك إجراء المزيد من اإلختبارات والعزل لألشخاص الذين يتصلون بحالة ايجابية كما الص

لإلجراءات الطبية في مدرسة إجنايت واني ستفصل اجراءات الطوارئ التي سيتم اتخاذها وسيتم تطوير هذا األمر بالتشاور مع ممرضة  

 لمرافق  مدرسة اجنايت والدكتورة ومدير ا

 دارة حالة مؤكدة : إ

  24من الحمى لمدة ي درجة يجب ان يكون الطالب خال 37.5طالب أو موظف مصاب بحمى أعلى من   من يمكن أن تكون الحالة المؤكدة 

ذا كان الوالد هو أحد أفراد األسرة الذي يعاني من درجة الحرارة فال يزال يتعيين على إلى المدرسة إن يتمكن من العودة أساعة قبل 

فيكون الشخص في عزلة لفترة من    covid19حد الوالدين أو الطالب ب  أصابة إذا ثبت إالطالب العودة الى المنزل حتى اليوم التالي 

 الوقت قد يكون ذلك في المنزل أو في منشأه طبية . 

 

على اتصال   اجراء تعقب من قبل المدرسة وهذا سيحدد جميع األشخاص اآلخرين الذين ربما كانوإبحالة مؤكدة سيتم  بالغ يقعند تل

ي شخص على اتصال وثيق بالحالة اإلجابية المؤكدة الى المنزل في المدرسة على الفور مع فترة عزل  أبالحالة االيجابية سيتم ارسال  

. بما في ذلك الهيئة الصحية والهيئة التعليمية ستكون    الجهات المختصة  منة ورالمزيد من المشطبيق ت زم ت يوما وسيل 14محتملة تبلغ 

ى المدرسة دون تقديم دليل أوال على نتيجة اختبار سلبية بما يتماشى  إلصابته بالعودة إي شخص يثبت مطلوبة في هذا الجانب لن يسمح أل 

 ت الصلة لعملية تنظيف وتعقييم شاملة . مع متطلبات الهيئة ستخضع جميع المناطق ذا 

 

 االبالغ عن حالة مؤكدة : 

الحفاظ على   يضا  أري و ن يتم تزويد أولياء األمور بالمعلومات المناسبة فيما يتعلق بالحاالت المؤكدة داخل المدرسة . من الضرأمن المهم 

 الخصوصية الفردية لالفراد .  

خراج الطالب من الفصل بسبب  إعند وجود حالة ايجابية لدى الطالب أو المعلم في غرفة الصف و / أو اذا تم  ولي األمرسيتم ابالغ 

 .    الجهات المختصة   غتباع اإلجراءات المطلوبة إلبالإدرجة سيتم  37.5التي تتجاوز   ة ارتفاع درجة الحرار

 

 هل ستعمل حافالت المدارس ؟ 

رشادات  إالذين يرغبون في اإلستمرار في استخدام حافالت النقل واستيعاب  أولياء األمور لى طلب ع ستتم مراجعة خطوط الحافالت بناءا  

 التباعد اإلجتماعي الجديدة .  

 تقاء بالحافلة . لجب أن يكون أحد الوالدين مع الطالب ) الطالب ( في موقع اإلي  •

 األطراف ذات الصلة .  إبالغاإلستقبال وسيتم توثيق اي حالة ويتم أخذ جميع درجات الحرارة الطالب الوالدين في نقاط  •

فلن يتمكن الطالب ) الطالب ( من الذهاب الى المدرسة في ذلك اليوم   37.5على من أو الوالد أ ذا كانت درجة حرارة الطالب إ •

 ساعة .    24في المنزل حتى يتخلص من الحمى لمدة بقى ويجب أن ي 

 الحافلة مع وصول كل طالب الى الحافلة .  )مساعدة( شدة ية من قبل مرسيتم اإلحتفاظ بالسجالت اليوم •

 الحافلة قبل وبعد كل استخدام .  تعقيم سيتم  •

 داخل الحافلة .   إرشادية سيتم وضع الفتات  •

 اثناء وجوده في الحافلة   19بفيروس كوفيد   أحد الطلبة  صابة إاإلجراءات مطبقة في حالة ظهور عالمات  •

 

 ماهي قنوات االتصال الخاصة بالعائالت؟ 

لمدرسة إجنايت بالنسبة للطالب اللذين يصابون بالحمى ويحتاجون إلى مغادرة الحرم المدرسي   ة األساسي التواصل  قناة هو ALMAإن 

بحاجة إلى تحديث عنوان بريدك اإللكتروني أو رقم هاتفك فيرجى االتصال  سيتم االتصال بأولياء األمور على الفور عبر الهاتف إذا كنت 

 بالمدرسة على الفور. 



 
 

 المدرسة اإلبتدائية: 

سيتم نشر رسالة إخبارية شهرية تركز على التحديثات األكاديمية والمتعلقة بالصحة والسالمة سيستمر المعلمون في غرفة الصف في  

كمنصة تواصل لكل من الطالب واالباء سيتم توزيع كل المعلومات المدرسية عبر    seesaw,Alma,GoogleGlassroomاستخدام 

Alma . 

 والشكل اليومي للتواصل في غرفة الصف.    Almaة من خالل سسيتم إرسال أي تذكيرات موجزة حسب الحاجة عبر إعالنات المدر 

 اأكرر أننا ملتزمون بسالمة مجتمعنا وكذلك بتزويد المتعلمين لدين   نحن نتفهم أنه قد تكون لديم مخاوف بشأن إعادة االفتتاح لكنني أريد أن 

 األولى.  لويتناوأبتعليم متميز, صحة وسالمة أطفالنا هي 

إن  وفي المملكة العربية السعودية تنتظر رحلتها(  ال تزال واحدة أخرى  ) وصل جميع موظفينا الجدد تقريبا  إلى دبي   لقد   من ناحية أخرى 

عاد فريقنا اإلداري إلى المدرسة في الثالث من  وقد طالبا  جديدا  في عائلة إجنايت ,    150قوية ونحن نرحب بأكثر من   انسبة االلتحاق لدين 

يبدأ في السادس عشر من أغسطس وسيعود  خالل األسبوع الذي  بدء السنة األكاديمية أغسطس وسيبدأ المعلمون الجدد تدريباتهم قبل 

 جميع الموظفين في العشرين من أغسطس . 

 

 وعلى دعمنا خالل هذه األوقات العصيبة. عائلة اجنايت شكرا  لك على كونك جزءا  من 

 معا  نحن أفضل ! 

 

 كل الشكر والتقدير,  

 

 سكوت بولوف 

 المدير العام  

 مدرسة إجنايت 


