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| كلمة دائرة التعليم واملعرفة  -أبوظيب
أولياء األمور األعزاء،

ً
استعدادا للعام الدرايس املبقل  ،22 /2021عبقدنا اجتماعات وأجر ينا مشاورات
عد يدة مع املدارس واجلهات املعنية لوضع خطة مدروسة تضمن عودة آمنة
وناجحة إىل املدارس جلميع طللتنا وكوادرنا التعليمية يف أبوظيب.

وقد وظفنا جميع األفكار والدروس املستفادة يف تحد يث سياسات وإرشادات
إعادة فتح املدارس اخلاصة ،وإتاحة التعليم الصفي بهدف تمكني الطللة من تجربة
ّ
التعلم يف جو من التفاع مع معلميهم وأصدقائهم مع املحافظة املستمرة عىل
أعىل معايري الصحة والسالمة.

َت ّطلعون يف هذا الدلي عىل أهم تغيريات وتحد يثات السياسات املتلعة يف جميع
املدارس اخلاصة بأبوظيب.

ويف الوقت الذي نستعد فيه للرتحيب بعودة طللتنا إىل املدارس ،نود طمأنتكم أن
سالمتهم وسالمة جميع املوظفني واملجتمع تتصدر أعىل سلم أولوياتنا .إن العودة
الناجحة إىل املدارس ال تكون ممكنة إال بتضافر جهود جميع األطراف من البقائمني
عىل عملية التعليم وأولياء األمور ،بحيث يبقوم ك منا بدوره الرافد واملهم.

نتطلع إىل عام درايس مكل
التعليمي.

بالنجاح ،وتجربة تعليم مرث ية لطللتنا واملجتمع

| هل ُ
ستفتح املدارس بالكامل يف شهر
أغسطس 2021؟
بموجب سياسات إعادة فتح املدارس اجلد يدة ،ستستقبل املدارس اخلاصة يف مختلف أنحاء إمارة
أبوظيب املزيد من الطلبة لتلقي التعليم الصفي هذا العام.
ويمكن للمدارس اختيار أحد النماذج الواردة أدناه ،وذلك ً
بناء عىل الطاقة االستيعابية لكل منها وبما
يليب جميع متطلبات وتدابري الصحة والسالمة املفروضة.

ً
 .1الدوام الكامل :يحرض جميع الطلبة يوميا التعليم الصفي.

 .2الدوام اجلزيئ :يعتمد عىل اجلدول الزمين الذي تحدده كل مدرسة ،بحيث يتلقى
الطلبة  %50عىل األقل من التعليم الصفي:
نظام نصف دوام
التناوب باأليام
التناوب باألسابيع

 .3التعليم عن بعد :يمكن أن تختار املدارس تقديم التعليم عن بعد بالكامل
للطلبة الذين يختارون هذا النموذج.

ً
يرىج التفكري مليا بمزايا التعليم الصفي وفوائده ألطفالكم من حيث التحصيل الدرايس والصحة
الذهنية ،أثناء اختيار النموذج التعليمي.

وكما كان احلال العام املايض ،نرجو منكم االلزتام بالنموذج املختار طوال الفصل الدرايس لتمكني
طواقم املدارس من التخطيط لعملية التعليم بصورة أفضل.
وبينما تقوم املدارس عىل عملية إدارة ورصد احلضور واملشاركة يف جميع نماذج التعليم املتاحة ،نطلب
منكم التفضل بمتابعة وضمان مثابرة أطفالكم عىل حضور جميع الدروس املقررة يف مواعيدها.

| هل سيتاح خيار التعليم عن بعد؟
لدى املدارس هذا العام اخليار بعدم تقديم التعليم عن بعد ،إال أنها ملزمة بتقديم هذا النموذج
للفئات التالية:
◉ الطلبة الذين لديهم ظروف صحية متعلقة بكوفيد 19-وتعترب شديدة اخلطورة ،عىل أن تكون

مدعومة بشهادة طبية صادرة عن إحدى جهات الرعاية الطبية املعتمدة .
◉ الطلبة الذين تبلغ أعمارهم  16وما فوق ومل يتلقوا التطعيم.

◉ الطلبة املسجلون يف املدارس اليت أختارت تقديم نموذج التعليم عن بعد.

هل توجد تغيريات يف الرسوم املدرسية؟
تحتفظ املدارس باحلق يف فرض رسوم التعليم الكاملة عىل جميع الطلبة برصف النظر عن نموذج
التعليم (الصفي أو عن بعد).
بصورة عامة لن يكون هنالك زيادة عىل الرسوم ،فقد ُ
حرص منح املوافقة عىل زيادة الرسوم
ً
باملدارس اليت تواجه ظروفا استثنائية فقط.

ُ
إذا أغلق الصف الدرايس أو املدرسة
بصورة مؤقتة بسبب تسجيل حاالت
إصابة بكوفيد ،19-تنتقل املدرسة إىل
تطبيق نموذج التعليم عن بعد إىل أن
تصبح العودة آمنة.

| هل ال تزال إجراءات السالمة اخلاصة بالعودة إىل
املدارس كما يه؟
لضمان انطالقة آمنة للعام الدرايس اجلديد ومراعاة صحة وسالمة اجلميع ،يكون عىل جميع الطلبة
استيفاء املتطلبات التالية:

اختلار تفاع
اللوليمرياز
املتسلس PCR

احلصول عىل
التطعيم ضد
فريوس كوفيد19-

املتطللات اخلاصة
بالطللة العائد ين
من سفر خارج
الدولة خالل
العطلة الصيفية

يرىج التأكد من استيفاء كل طالب جلميع متطلبات التطعيم واختبار ونتيجة اختبار .PCR
نورد لكم تفاصيل كل من تلك املتطلبات يف الصفحات التالية.
ً
قد يرتتب عليكم أيضا ملء وتقديم بعض النماذج إىل املدارس قبل بداية الفصل الدرايس.
يرىج الرجوع إىل الروابط ذات الصلة يف الصفحة .22

 .1اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل PCR
من يه الفئات املطلوب منها إجراء فحص PCR؟
◉ يطلب من جميع الطلبة ،إبراز نتيجة اختبار  PCRسلبية صاحلة لدخول املدارس .نورد
أدناه فرتات صالحية االختبار للدخول إىل املدارس ألول مرة وخالل العام الدرايس.
◉ قبل بدء الفصل الدرايس وبعد العودة من اإلجازات الطويلة (كإجازة الشتاء ،إجا زة
الربيع وسواها)ُ ،
سيطلب من جميع الطلبة ،بما فيهم أصحاب اهلمم ،إبراز نتيجة اختبار
 PCRسلبية صاحلة ملدة  96ساعة للتمكن من الدخول إىل املدارس.
◉ يف حال كان الطلبة بعمر  6سنوات وما فوق ،وسافروا خارج الدولة خالل العام
الدرايس ،يكون عليهم إجراء اختبار  PCRصاحل ملدة  96ساعة يف اليوم الذي يستأنفون
فيه الدوام يف املدرسة ،باإلضافة إىل استيفاء أي متطلبات ذات صلة بالعزل وتقديم
نموذج اإلقرار بالسفر إىل املدرسة .وينطبق هذا الرشط عىل الطلبة أصحاب اهلمم.وكما
هو احلال بالنسبة.
◉ وكما هو احلال بالنسبة للطلبةُ ،يطلب من املوظفني إبراز نتيجة اختبار  PCRسلبية
للسماح هلم بالدخول إىل املدارس.
كم مرة يجب عىل الطللة إجراء الفحص؟

يعتمد تكرار االختبار عىل عمر الطالب وحالة التطعيم .نورد أدناه فرتة صالحية االختبار
بحسب الفئة:

الفئة
الطلبة دون عمر  12غري احلاصلني عىل
التطعيم واحلاصلني عىل التطعيم (بما
فيهم أصحاب اهلمم)
الطلبة بعمر  12وما فوق احلاصلني عىل
التطعيم (بما فيهم أصحاب اهلمم)
الطلبة بعمر  12وما فوق غري احلاصلني
عىل التطعيم (بما فيهم احلاصلني عىل
إعفاءات التطعيم املعتمدة)

 29أغسطس –  27سبتمرب
(أول  30يوم من
الدوام املدريس)
ً

ً

صالحية ملدة  30يوما

صالحية ملدة  14يوما
ً

صالحية ملدة  30يوما

صالحية ملدة  14يوما

صالحية ملدة  14يوما

 28سبتمرب وما بعده

ً

صالحية ملدة  7أيام

وستقوم املدرسة بالتواصل معكم يف حال طرأ أي تعديل عىل املتطلبات املذكورة.

ً

مىت وأ ين يجري الطللة الفحص؟
◉ سيقوم املعنيون يف املدارس بإعالمكم بالتاريخ املحدد إلجراء الفحص.
◉ يرىج التواصل مع املدارس للتأكد من التاريخ املحدد وبالتايل إجراء الفحص يف موعده لضمان
السماح ألطفالكم بالدخول إىل احلرم املدريس.

 .2احلصول عىل التطعيم ضد فريوس كوفيد19-
من أجل سالمة املجتمع املدريس ،اختار  %92من الكوادر التعليمية واإلدارية واملساندة يف املدارس
اخلاصة بأبوظيب احلصول عىل التطعيم ضد فريوس كوفيد 19-حىت اآلن .كما وإن حصول جميع
املوظفني العائدين من السفر ممن يقدمون التعليم الصفي عىل التطعيم أمر إلزامي.
ونشجعكم عىل تعز يز سالمة املجتمع من خالل تطعيم أبناءكم.
ه

يجب تطعيم جميع الطللة؟

يمكنكم زيارة مدارس أطفالكم إذا اتبعتم التايل:
ً
◉ ال يتوجب تطعيم الطلبة بعمر  15 – 3عاما ليتمكنوا من العودة إىل املدرسة بنظام التعليم
الصفي.
◉ يجب تطعيم الطلبة بعمر  16وما فوق الراغبني بتلقي التعليم الصفي داخل احلرم
ً
املدريس ،وذلك وفقا لتعليمات اجلهات الصحية الرسمية يف الدولة من أحد اللقاحات
املعتمدة يف الدولة.
◉ يجب التحقق من حالة التطعيم بواسطة تطبيق احلصن.
◉ يسمح للطلبة بعمر  16وما فوق بالدخول إىل احلرم املدريس يف حال إعفائهم من التطعيم.
• يجب التحقق من ظهور اإلعفاءات عىل تطبيق احلصن ،أو عن طريق خطاب رسمي
من رشكة صحة ،أو غريها من اجلهات املرصح بها من جانب دائرة الصحة – أبوظيب.
◉ عىل الطلبة أخذ اجلرعة األوىل من التطعيم يف غضون  4أسابيع من بلوغهم سن  16خالل
العام الدرايس ،ويجب تلقيهم اجلرعة الثانية يف الوقت املحدد.
ً
◉ إذا اخرتتم عدم تطعيم أطفالكم البالغني  16عاما وما فوق ،يمكنكم إحلاقهم بنموذج
التعليم عن بعد فقط.
• لن يسمح هلم بالدخول إىل احلرم املدريس إال إلجراء االمتحانات ذات األهمية
القصوى ،مع إبراز نتيجة فحص  PCRسلبية.
ً
• ستقوم املدرسة بإعالمكم بأية تحديثات عىل فرتة صالحية فحص  PCRوفقا للوضع
الصيح الراهن يف الدولة.
ً
• يف حال عدم إرسال أطفالكم إىل املدرسة إلجراء االمتحانات ،فقد يؤثر ذلك سلبا عىل
التحصيل الدرايس للطالب.

أ ين يمكن لطفيل احلصول عىل التطعيم؟
يوجد أكرث من  100مركز يقدم التطعيم ضد فريوس كوفيد 19-يف جميع أنحاء إمارة أبوظيب ،لالطالع
عىل تفاصيلها واللقاحات املتاحة فيها يرىج مراجعة املوقع اإللكرتوين لدائرة الصحة – أبوظيب.
ويرىج مراعاة اآليت:
•

يتوفر لقاح فايزر لألطفال بعمر  12وما فوق

•

يتوفر لقاح سينوفارم لألطفال بعمر  17 – 3عاما

ً

ماذا لو حص الطالب عىل التطعيم خارج الدولة؟
ُتقبل جميع التطعيمات املدرجة يف املوقع الرسمي لدائرة الصحة  -أبوظيب .ويف حال تلقي طفلك
التطعيم خارج الدولة ،يرىج التأكد من امتالك وثيقة إثبات حصوله عىل التطعيم خارج الد ولة وتقديمها
للمدرسة ريثما تقوم دائرة الصحة – أبوظيب بإطالق نظام التحقق من سجالت ووثائق التطعيم الدولية
ودمجها يف تطبيق احلصن.

لتطعيم األطفال بعمر  12وما فوق،
قمنا بتوفري خدمة التطعيم يف مراكز
محددة.

يمكنكم االطالع عىل آخر املســتجدات عرب
حساباتنا عىل وسائل التواصل االجتمايع

 .3املتطلبات اخلاصة بالطلبة العائد ين من سفر
خارج الدولة خالل العطلة الصيفية
يف حال سفر الطالب خارج الدولة خالل اإلجازة الصيفية واختار احلضور لتلقي التعليم يف املدرسة:
ً
◉ يجب تطبيق تدابري العزل املزنيل أو الصيح وإجراء الفحوصات املحددة وفقا لقائمة
االشرتاطات املعتمدة من دائرة الصحة – أبوظيب واهليئة الوطنية إلدارة الكوارث
واألزمات والطوارئ .
◉ يجب تزويد املدرسة بنموذج إقرار بالسفر.

•

ُيطلب من املدارس جمع تلك النماذج قبل بدء الفصل الدرايس ،لذا يرىج التعاون
معها وتقديمها مع جميع املعلومات الالزمة.

◉ يجب التأكد من حصول الطلبة بعمر  6وما فوق العائدين من سفر خارج الدولة خالل
العام الدرايس ،عىل نتيجة اختبار  PCRسلبية صاحلة ملدة  96ساعة يف اليوم الذي
يستأنفون فيه الدوام يف املدرسة ،باإلضافة إىل جميع املتطلبات األخرى الوارد ذكرها
أعاله .وينطبق هذا الرشط عىل الطلبة أصحاب اهلمم.

| كيف ُ
ستدار إجراءات سالمة أطفايل يف احلرم
املدريس؟
ستواصل املدارس اخلاصة التطبيق الصارم جلميع تدابري السالمة املفروضة من دائرة التعليم واملعرفة
 أبوظيب الواردة يف سياسات وإرشادات إعادة فتح املدارس اخلاصة للعام الدرايس .22 /2021كما ستواصل الدائرة برنامج الرقابة وزيارات التفتيش الدورية لضمان امتثال املدارس.
وتشمل تدابري السالمة ما ييل:
التباعد اجلسدي
ارتداء الكمامات
املجموعات الصفية
التحول إىل التعليم عن بعد يف حال تسجيل إصابات كوفيد19-

التباعد اجلسدي

مرت

يجب أن يحافظ الطلبة عىل
ً
مسافة مرت واحد بعيدا عن
الطلبة اآلخرين واملوظفني
والزوار .وقد تم تقليل
املسافة املطبقة حيث كانت
ً
 1.5مرتا يف العام املنرصم.

مرت

ً
يحافظ املعلمون واملوظفون الذين يتواصلون مع مجموعات صفية متعددة عىل مسافة مرت ين دائما.

الكمامات
عىل جميع الطلبة ارتداء الكمامات طوال فرتة وجودهم يف احلرم املدريس ،مع استثناء املجموعات
التالية:
◉ طلبة مرحلة رياض األطفال .
◉ الطلبة الذين ال يمكنهم ارتداء الكمامة ألسباب صحية.

•

يف هذه احلالة ،يرىج تزويد املدرسة بشهادة طبية معتمدة ،والزتام الطلبة بارتداء
ً
واقيات الوجه بدال من الكمامات.

املجموعات الصفية
◉ لتعزيز عملية تتبع حاالت المخالطين واحلد من خطر انتقال العدوى ،مما يجنب املدرسة التحول
غري الرضوري إىل تطبيق التعليم عن بعد ،يمكن للمدارس توزيع الطلبة يف مجموعات مختلفة.
ن
يتعني عىل املدارس توزيع اجلميع يف املدرسة يف مجموعات كبرية.
◉
◉ بوسع املدارس توزيع الطلبة يف فصول دراسية أو مجموعات صغرية:

• الفصول الدراسية
 oيحافظ جميع الطلبة عىل التباعد اجلسدي مسافة مرت واحد.
 oاحلد األعىل ألعداد الطلبة املسموح به يف كل فصل:
ً
•  25طالبا يف فصول مرحلة رياض األطفال
ً
•  30طالبا يف الصفوف من  1إىل 12
• املجموعات الصغرية
 oيطبق خيار املجموعات الصغرية عىل طلبة مرحلة رياض األطفال ،وطلبة الصفني 1و.2
ً
 oاحلد األعىل ألعداد الطلبة املسموح به يف كل مجموعة صفية هو  16طالبا.
 oوكبديل لذلك ،يمكن لكل مجموعتني من  10طلبة كحد أقىص مشاركة فصل درايس
واحد يف ظروف معينة.
ما يه املجموعة الكبرية؟
تضم املجموعة الكبرية الطلبة واملوظفني الذين يتم عزهلم عن
املجموعات األخرى خالل اليوم الدرايس.
ما يه املجموعة الصغرية؟
تضم املجموعة الصغرية الطلبة الذين ال يطبق عليهم رشط التباعد
اجلسدي ،ويتم عزهلم عن طلبة املجموعات الصغرية األخرى.

التحول إىل التعليم عن بعد يف حال تسجيل إصابات
بكوفيد19-
للحد من انقطاع الدراسة والتحول غري الرضوري إىل التعليم عن بعد ،تلقينا املوافقة عىل تحديث
معايري تحويل الطلبة إىل نموذج التعليم عن بعد يف حال اكتشاف حاالت إصابة بكوفيد 19-يف املدارس.

املعيار

اإلجراء املطلوب

حالتان إيجابيتان يف الصف الواحد
أو

انتقال الصف أو املجموعة إىل نظام
التعليم عن بعد

حالة إيجابية واحدة يف املجموعة
تحويل  4صفوف يف املجموعة املدرسية الكبرية إىل نظام
التعليم عن بعد
و/أو

تحويل املجموعة الكبرية إىل نظام
التعليم عن بعد

 8حاالت يف أحد املجموعات الكبرية
تحويل  3مجموعات كبرية إىل نموذج التعليم عن بعد
و/أو

تحويل املدرسة إىل نظام التعليم عن
بعد

 24حالة يف املدرسة

ً
سيعزل األشخاص املخالطني ملصابني بكوفيد 19-وفقا لربوتوكوالت التتبع والعزل املعتمدة من دائرة
الصحة – أبوظيب.

| كيف تهتم املدرسة بصحة وسالمة أطفايل؟
ن
تمت املوافقة عىل تطبيق مجموعة من األنشطة الالصفية اليت تمكن الطلبة من التفاعل
مع أصدقائهم وتعزيز اهتماماتهم ،ويه تشمل ما ييل:

اللعب واالسرتاحة خارج الفصل الدرايس
املشاركة يف األنشطة الثقافية
الدخول إىل مرافق الطعام
الدخول إىل املصليات
املشاركة يف دروس الرتبية الر ياضية واألنشطة الر ياضية

العام املايض:
تم تقليص حجم األنشطة الالصفية لضمان سالمة البيئة
املدرسية.

العام الدرايس : 22 /2021
يمكن للمدارس توفري دروس الرتبية الرياضية واألنشطة
الثقافية ،والسماح باستخدام مرافق اللعب ،والدخول إىل
املصليات ومرافق الطعام لتلبية احتياجات الطلبة مع
مواصلة تطبيق تدابري الصحة والسالمة.

اللعب واالسرتاحة
◉ يمكن ألطفالكم اللعب يف منطقة األلعاب داخل احلرم املدريس.
◉ سيتم تعقيم كافة مرافق منطقة األلعاب بعد كل استخدام.
◉ يسمح لطلبة من فصول املجموعة الكبرية الواحدة استخدام مرافق اللعب
مع مراعاة رشط التباعد اجلسدي.

األنشطة الثقافية
◉ يمكن للطلبة املشاركة يف األنشطة الثقافية مثل الفنون ،واجلوقات ،والفرق املوسيقية ،ونوادي
الشطرنج ،وحلقات النقاش ،وسوى ذلك يف حال الزتامهم بإجراءات السالمة مثل ارتداء
كمامات الوجه ،واملحافظة عىل التباعد اجلسدي.

مرافق الطعام
◉ يسمح للمدارس بالعودة إىل إعداد األطعمة يف املرافق املخصصة ،وتشغيل مرافق الطعام يف
حال الزتامها باتباع تدابري السالمة بشأن التباعد اجلسدي والنظافة ،وتطبيق املعايري املفروضة
من هيئة أبوظيب للزراعة السالمة الغذائية.

املصليات
◉ يسمح للمدارس بإعادة فتح املصليات ،يف حال الزتامها التام باملتطلبات املحددة من قبل اهليئة
العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.
◉ يتم اإلرشاف عىل الطلبة أثناء استخدامهم للمصليات ،وتفرض تدابري السالمة املتبعة كالتباعد
اجلسدي والتعقيم.

الرتبية الر ياضية واألنشطة الر ياضية
◉ يمكن للطلبة العودة إىل حضور حصص الرتبية الرياضية يف
احلرم املدريس العام الدرايس املقبل.
◉ تلقت املدارس إرشادات تفصيلية حول كيفية تقديم وإدارة
أنشطة الرتبية الرياضية مع اتخاذ تدابري لتقليل املخاطر عىل
النحو املبني أدناه.

•

إذا رغبتم بمعرفة املزيد عن تلك اإلرشادات والتدابري،
يرىج التواصل مع مدير املدرسة.

◉ يمكنكم اختيار عدم السماح ألطفالكم باملشاركة يف رياضة السباحة .ستوفر املدارس أنشطة
رياضية بديلة خالل حصص السباحة.
◉ يف حال رغبتم أن يرتدي أطفالكم الكمام أثناء مشاركتهم يف الرياضات متوسطة وعالية
اخلطورة ،فيجب تقديم خطاب إىل املدرسة بذلك.

| كيف ستضمن املدارس جودة التعليم؟
ً
ابتداء من الفصل الدرايس األول للطلبة يف الصفوف  3وما فوق
◉ االختبارات القياسيةُ :تجرى
لتقييم مستواهم وتحديد الفجوات التعليمية.

•

سيقوم املعنيون يف املدارس بإبالغكم باملعايري واإلجراءات اخلاصة باالختبارات اليت يؤديها
الطلبة يف احلرم املدريس وعن بعد.

•

ستتم مشاركة نتائج االختبارات معكم ن
لتطلعوا عىل التقدم الذي يحرزه أطفالكم.

◉ يف حال كان أطفالكم ممن يتلقون التعليم عن بعد ،يرىج التأكد من إجرائهم جميع االختبارات
واالمتحانات املفروضة يف املزنل .يؤثر عدم الزتام الطلبة بذلك عىل نتائجهم ،وقد تضطر املدرسة
ً
إىل التعامل مع هذه احلالة وفقا لألحكام املعمول بها.
◉ ستطور املدارس خطط تدخل إضافية ملساعدة الطلبة الذين انخفض مستوى تحصليهم
الدرايس بشدة ظروف التعليم عند بعد.
◉ يف حال كان أطفالكم يدرسون بنظام التعليم عن بعد:

•

يجب أن يقضوا  %50عىل األقل من وقتهم املدريس يف التعلم عرب جلسات بث مبارش
للدرس املعطى يف الفصل.
 oيشمل ذلك حضور املعلم وأطفالكم وطلبة آخرين يتفاعلون يف الوقت نفسه يف
جلسة مشرتكة تبث عرب تقنية الفيديو أو بالصوت فقط ،ما يتيح إمكانية طرح األسئلة
واحلصول عىل املالحظات والتواصل بصورة فورية.

•

يشاهد الطلبة املعلم أثناء احلصة لتشجيع وتعزيز التفاعل.

•

تسجل جميع دروس البث املبارش (بدون تضمني مشاركات الطلبة) ،وتتاح لكم
وألطفالكم إمكانية الرجوع إليها.

| كيف تدعم املدارس األطفال الذ ين لد يهم
احتياجات إضافية؟
ف يف حال كان الطلبة من أصحاب اهلمم ،يرىج التواصل مع
مدارسهم للتعاون معكم عىل ترتيب ما ييل:
إعداد نموذج تقييم املخاطر اخلاص بالطفل
التعاون معكم لوضع خطة تربوية فردية لدعم الطفل
عىل أفضل وجه
استيعاب وتلبية احتياجات الطفل قدر اإلمكان ،لضمان
تزويده ببيئة وتجربة تعليمية منصفة

| املواصالت
◉ ستوفر املدرسة خدمات النقل هذا العام ،بسعة أقصاها  %75لكل
حافلة مدرسية.
◉ لضمان سالمة الطلبة تتخذ جميع اإلجراءات االحرتازية مثل ارتداء
الكمامات ،والتعقيم املنتظم ،والتأكد من عدم ظهور أي أعراض
صحية عىل الطلبة قبل صعودهم إىل احلافالت.
◉ إذا كان أطفالكم ممن يتشاركون وسيلة نقل واحدة مع أطفال
من أرس أخرى ،يرىج متابعة الوضع بصورة يومية وتسجيل
املعلومات ذات الصلة واليت يمكن استخدامها لتتبع حاالت
ً
املخالطة من جانب املدرسة أو السلطات الصحية املعنية الحقا.

| هل يمكنين ز يارة املدرسة؟
يمكنكم زيارة مدارس أطفالكم إذا اتبعتم التايل:
◉ يجب أن تكونوا

•

حاصلني عىل التطعيم ،ولديكم ما يثبت نتيجة اختبار  PCRسلبية صاحلة ملدة
 96ساعة.

•

حاصلني عىل ترصيح "املرور األخرض" عىل تطبيق احلصن ،ويبدأ العمل بهذا
الرشط يوم  29أغسطس .2021

◉ يف حال مرافقة أطفالكم اآلخرين لكم أثناء الزيارة ،ينبيغ إبراز ما يثبت اآليت:

•

احلصول عىل التطعيم ضد فريوس كوفيد 19-ونتيجة اختبار  PCRسلبية (صاحلة
ملدة  96ساعة) قبل دخوهلم املدرسة إذا كانوا بعمر  16وما فوق.

•

إبراز نتيجة اختبار  PCRسلبية فقط (صاحلة ملدة  96ساعة) إذا كانوا بعمر .16

◉ يسمح ألولياء األمور أو األوصياء أو مقدمي الرعاية بتوصيل أطفاهلم من وإىل
املدارس بموجب متطلبات ورشوط محددة:

•

يسمح لشخص واحد بمرافقة األطفال حىت بوابة املدرسة ،وانتظارهم عندها
لدى انتهاء الدوام.

•

قد تطلب /تسمح املدارس لشخص واحد باصطحاب الطفل إىل الفصل
الدرايس إذا دعت احلاجة ،وذلك إذا كان من طلبة مرحلة رياض األطفال أو
الصف .1

o

يف هذه احلالة ،يجب أن يكون ويل األمر أو الويص أو مقدم الرعاية
ً
حاصال عىل التطعيم ،ولديه ما يثبت نتيجة فحص  PCRسلبية صاحلة
ملدة  96ساعة.

| ما هو الدعم املتوقع من املدارس؟

ن
تعني املدارس جهة تنسيق تضطلع بمسؤولية االتصال بكم يف حال وقوع أ ي حادث مرتبط
◉
بكوفيد 19-داخل احلرم املدريس أثناء الدوام الرسمي.
ً
ن
املعني رسميا فقط.
• يرىج أخذ املعلومات من اجلهة /املنسق
• إذا كنتم عىل علم بإصابة شخص ما بكوفيد ،19-يرىج عدم نرش اخلرب وإطالع اآلخرين
ن
املعني فقط.
عىل اسمه وهويته ،ومشاركة هذه املعلومات مع املنسق
◉ إذا كان أطفالكم ممن يتلقون التعليم عن بعد ،فستقوم املدرسة بما ييل:
• إرشاككم يف عملية التعلم عن بعد.
• التواصل معكم بانتظام إلبالغكم بمستجدات تطور أطفالكم الدرايس.

| قائمة بأهم اإلجراءات
قبل بدء الدوام املدريس

❑ توقيع نموذج اإلقرار بالعودة إىل التعليم الصفي.
❑ إجراء فحص  PCRجلميع الطلبة يف التاريخ واملكان املحددين من قبل املدرسة.
❑ يرىج االطالع عىل جداول مدارس أطفالكم للوقوف عىل تفاصيل أنظمة وخيارات
إعادة فتح املدارس اليت تطبقها.
❑ يرىج التأكد من أن:
❑ الطلبة بعمر  16وما فوق حاصلون عىل التطعيم.
❑ تحديثات حالة التطعيم اخلاصة بهم موجودة عىل تطبيق احلصن.
❑ يف حال السفر خارج الدولة منذ  17أغسطس :2021
❑ يرىج التأكد من أن كل طالب يستويف جميع متطلبات العزل واالختبار.
❑ يرىج ملء وتوقيع نموذج اإلقرار بالسفر وتقديمه إىل املدرسة.
❑ توقيع نموذج التعهد باملخاطر الصحية وإرفاقه بشهادة طبية معتمدة تثبت أهلية
الطفل للعودة إىل التعليم الصفي ،وذلك يف حال كان الطفل يعاين من حالة صحية
عالية اخلطورة.
❑ التعاون مع مدارس أطفالكم بشأن وضع وتقييم نموذج تقييم املخاطر واخلطة
الرتبوية الفردية ،إذا كانوا من الطلبة أصحاب اهلمم.

ً

يوميا
❑ التحقق كل صباح من درجة حرارة أطفالكم وخلوهم من األعراض املرتبطة بكوفيد،19-
وإبقائهم يف املزنل إذا كانوا متوعكني.
❑ يف حال إثبات إصابة طفل أو أكرث (نتيجة فحص  PCRإيجابية) ،يجب إبالغ املدرسة يف أقرب
وقت ممكن لضمان تطبيق عملية تتبع املخالطني بفعالية.
❑ إذا ثبت أن أطفالكم كانوا عىل اتصال مبارش بشخص مصاب بكوفيد ،19-يرىج تطبيق تدابري
العزل املفروضة من دائرة الصحة – أبوظيب.
❑ التأكد من أن صالحية نتيجة فحص  PCRالسلبية قبل مغادرة املزنل.
❑ التأكد من أن لدى أطفالكم كمامات إضافية.
❑ التأكد من أن لديهم معقم شخيص.
❑ التأكد من أن لديهم زجاجة ماء ممتلئة.
❑ التأكد من ارتداء األطفال املالبس الرياضية املخصصة يف األيام اليت تعطى فيها حصص
الرتبية الرياضية.
❑ إذا كان أطفالكم ممن يتلقون التعليم عن بعد ،يرىج تهيئة بيئة مالئمة وهادئة هلم ،والتأكد
من توفر األجهزة اإللكرتونية اليت يحتاجونها ،ومن حضورهم جلميع الدروس واملشاركة فيها.

| املز يد من االستفسارات واإل يضاحات
ً
نرجو أن تكون املعلومات الواردة يف هذا الدليل وافية بما يعزز ضلوعكم بكيفية مساهمتنا جميعا يف إنجاح
عملية إعادة فتح املدارس يف العام الدرايس املقبل  22 /2021بطريقة آمنة تضمن سالمة اجلميع.
للمزيد من املعلومات:

◉ يرىج االطالع عىل دليل سياسات وإرشادات إعادة فتح املدارس اخلاصة للعام الدرايس 22/2021
املتوفر عىل موقعنا اإللكرتوين .

يمكنكم االطالع عىل آخر املســــــــــــ ــتجدات أو احلصول عىل النسخ السابقة من السياسات
عرب الوسائل التالية:

صفحة منصة موارد أولياء األمور عىل موقعنا اإللكرتوين
اخلط الساخن ألولياء األمور800ADEK (8002335) :
حساباتنا عىل وسائل التواصل االجتمايع:

يرىج العلم بأنه قد تطرأ تعديالت أو تغيريات عىل تدابري وإجراءات الصحة والسالمة املتبعة وفقا
للوضع الصحي يف إمارة أبوظيب ،وللقرارات الصادرة عن اهليئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث ودائرة الصحة – أبوظيب.

ً

