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 م رحبا بعودتك م
   

 أتمن  أن تكون أنت وعائلتك بأمان وبصحة جيدة.  عزيزي وىلي األمر  

 

ه عل عائالتكم. قبل الصيف ، اجتمعنا ودعمنا بعضنا البعض من أجل    2020كان عام   عاًما ال مثيل له ، وكمجتمع مدرسي ، نحن ندرك تأثتر

مواصلة تعليمهم وإحراز تقدم. قد يواجه العام الدراسي القادم تحدياته أيًضا ، لكننا سنبقر إيجابيير  وسنواصل التكيف ضمان تمكن أطفالك من  

 والعمل مًعا كفريق. 

  

ية بشكل مكثف مع المدارس وممثلي أولياء األمور والمعلمير    لتطوير مجموعة من      خالل فصل الصيف ، عملت هيئة المعرفة والتنمية البشر

 اإلرشادات لضمان عودة آمنة إىل المدرسة ألطفالنا. تعكس هذه اإلرشادات األدلة العلمية وأفضل الممارسات الدولية ، ولكن األهم من ذلك

 
 
ت المعرفة  أنها  ي أجرتها هيئة 

النر أولياء األمور عل االستطالعات  الردود من  المدارس والمعلمير  وآالف  قادة  المناقشات مع  بساعات من  علم 

الدراسي  للعام  بالطالب مرة أخرى  حيب  التر قادرة عل  ، نحن عل ثقة من أن المدارس ستكون  ية. مع وضع هذه اإلرشادات  البشر والتنمية 

2020/21 . 

 

ي يوف
ون   ر لك الدليل التاىلي معلومات أساسية إلعدادك أنت وطفلك للعودة إىل المدرسة. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، يرجى إرسال بريد إلكتر

 عل : 

head.primary@svschool.ae (  المرحلة االبتدائية )   

 ( مرحلة رياض األطفال ) sara.a@svschool.aeأو 

" للحصول عل معلومات ومقاطع فيديو العودة اآلمنة إىل المدرسةم الجديد من موقع مدرستنا عل الويب "يرجى أيًضا إلقاء نظرة عل القس

 األسئلة واألجوبة المتكررة.  قوم بتحديثوموارد محدثة وسن

 

ي يوم الخميس 
"لقاء مع المعلم" حيث يمكنك طرح أي أسئلة أخرى. سأستضيف    أغسطس ، ستتم دعوة جميع أولياء األمور إىل اجتماع  27ف 

ي الساعة  20والخميس  19يومي األربعاء  صباحية أيًضا اجتماعات 
صباًحا ألي من اآلباء الذين لديهم أي أسئلة عامة  10:30 - 10أغسطس ف 

ي التعلم عن بعد بنسبة    حول العودة
ي ال تزال غتر متأكدة وتفكر ف 

يوم   اجتماع ٪ ، سأقوم باستضافة    100إىل المدرسة. بالنسبة للعائالت النر

ي الساعة  أغسطس 20 الخميس 
ي مكانه.  مصباًحا لمناقشة كيف سيبدو هذا والتحدث معك 11ف 

 من خالل التوقعات والدعم الذي سيكون ف 

ي نهاية الشهر ونتطلع إىل عام دراسي ناجح ال يسعنا 
حيب بعودة أطفالك إىل المدرسة ف   . 21/ 20االنتظار للتر

 

 راشيل وايلدنج
 

 المدير المناوب 
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 مواقيت الدوام المدرسي 

 

ي المدرسة والخروج منها.  الصفوفيرجى االطالع عل الجدول أدناه الذي يوضح منر يمكن لمجموعات 
 دخول مبان 

 

ي  
ي نفس الوقت   صفوفبالنسبة لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال ف 

مختلفة ، فإننا نتفق عل أوقات جمع لكليهما للمغادرة ف 

.   ممن أجل دعمك  كأرسة وتشجيع التباعد االجتماعي
 
 

توقيت جمع الطالب  
 والمغادرة 

 الصف وقت الوصول  بدء الدوام المدرسي 

مساء  1.00   

األطفال مع األشقاء   يمكن مغادرة 

ي وقت الحق 
 ف 

 

 FS1 صباحا  7:30 ا صباح 8

 FS2 صباحا  7:30 صباحا  8 مساء 2:20حنر  2:00

مساء  2:30 – 2:10  Yr1 صباحا  7:30 صباحا  7:50 

مساء  2:40 – 2:20  Yr 2 , Yr3 صباحا  7:30 صباحا   7:50 

مساء  2:40  -2:30  Yr 4,5,6 صباحا  7:30 صباحا   7:50 

 السادس  -مساء  انتهاء الدوام للصفوف من  الروضة الثانية 1:30-1:00 * الخميس      
 
 

لن تكون هناك حصص رياضة أو أية أنشطة وذلك حنر إشعار أخر *      
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 الفتحإعادة 

 

فعالية إجراءات التشغيل لدينا )مثل نقاط  أغسطس. هذا يسمح لنا بتقييم    30سنجري إعادة فتح متدرجة للمدرسة ، بدًءا من  

 ٪. 100الدخول الحرارية( بينما تقل السعة عن 

 

ي اتخاذ هذه الخطوات. 
 هذا من أجل صحة وسالمة المجتمع المدرسي بأكمله ، ونحن عل ثقة من أنك تدعمنا ف 

ي  ) أ    األول    صفوال  صفوف الروضة االوىل والثانية  " من  مجموعاتسيتم تخصيص "
  عزيزي وىلي األمر   وسيتم  ب(  -االبتدان 

 .  إبالغك بذلك قبل بداية العام الدراسي

.  6دراستهم حنر  FS1 يبدأ  لن •  سبتمتى

 

ي كامل ، مع وجود 
ي ، نتوقع تشغيل جدول زمن 

ي المدرسة باستثناء  100بدًءا من األسبوع الثان 
صفوف الروضة  ٪ من األطفال ف 

. لمن المدرسة والذين سيواصلون ا االوىل  ي
 حضور لمدة أسبوع إضاف 

 

الموافق   الخميس  يوم  ي 
إىل    20ف  اآلمنة  "العودة  قسم  إىل   

ً
جدوال ، سنضيف  الأغسطس  موقع  ي 

ف  يوضح    مدرسة المدرسة" 

ي  
النر الدراسية  الفصول  هذه  سبالتفصيل  إرسال  أيًضا  سيتم  األول.  اليوم  ي 

ف  فيه  ون  الذي سيحض  واليوم  أطفالك  بها  يلتحق 

 . ي
ون  يد اإللكتر  المعلومات إليك عتى التى

 

 في أي فصل ينتمي طفلي؟ 

 

ية عل   نظًرا للمجموعة االستثنائية من الظروف ، جنًبا إىل جنب مع ط الحصول عل موافقة هيئة المعرفة والتنمية البشر رسر

 إجراءاتنا التشغيلية ، ال يزال يتعير  علينا تأكيد قوائم الفئات للفصل الدراسي القادم. 

 

ي الفصل حنر يتم االتفاق  
العام    دفعة الفصل األول وأي مبالغ مستحقة من    والحصول عل للتذكتر ، ال يمكننا تأكيد طفلك ف 

2019/20 . 

 

ي فصل دراسي جنًبا إىل جنب مع واحد عل األقل من "أصدقائهم" 
ا ، سنسىع لضمان وضع طفلك ف 

ً
 . حيثما كان ذلك ممكن
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 الزي المدرسي 

 

 زى موحد

نامج    مدرسة سمارت فيجنمن المتوقع أن يرتدي جميع األطفال زي   اليوم المحدد بتى ي 
حصة الكامل إىل المدرسة كل يوم. ف 

ي ، يجب عل األطفال ارتداء مجموعة  الرياضة
ي  الزي الرياض 

 طوال اليوم.  مجموعة الإىل المدرسة ، وسيبقون ف 

ا وأن يرتدوا الزي المدرسي النظيف كل يوم. يجب
ً
وري أن يدرك اآلباء أهمية ضمان غسل زي األطفال جيد عزيزي عليك    من الض 

ل. وىلي األمر  ي المت  
 استخدام بخاخ يحتوي عل الكحول لتطهتر األحذية المدرسية مرة واحدة ف 

 

 

 الحقائب المدرسية 

كة  اماكن تخزيننظًرا لعدم توفر   ، سنطلب من األطفال وضع حقيبتهم المدرسية عل ظهر كرسيهم. مع وضع ذلك    كافية  مشتر

سمح بالحقائب ذات العجالت عل شكل ي االعتبار ، نطلب من اآلباء االنتباه عند اختيار حقيبة مدرسية. ال ي 
(  حقيبة سفر    )  ف 

 تحت أي ظرف من الظروف. 

 

 صناديق الغداء 

. لسوء الحظ ، لن يتمكن معلمو نفصللطفلك ، يرجى التأكد من أنه يمكنه فتح الحاويات والتغليف بشكل م  عند تنظيم غداء 

ل أن  ي المت  
. ستضمن ممارسة هذه المهارة ف  الفصل ومساعدو الفصل من التعامل مع أي حاويات أو عبوات طوال اليوم الدراسي

 يحصل طفلك عل وجبة خفيفة ووجبة غداء سلسة . 

 

 مياه ال زجاجات

ي  سمح  نلبموجب إرشادات هيئة الصحة بدنى دات المياه باستخدام  ي  لذلك نطلب منك التأكد من أن طفلك لديه زجاجة  .  متى

 طوال اليوم.  ماء ذات حجم مناسب لتحمل كمية كافية من الماء تكفيه
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 ملصقات المالبس / المعدات 

وري أن تقوم بتسمية   جميع مالبس ومعدات طفلك بشكل مناسب ، وذلك لضمان عدم مشاركتها عن طريق الخطأ. من الض 

 

ي حالة وقوع  الروضة األوىلبالنسبة ألطفال 
ي حقيبة بقفل بسحاب ف 

. يجب عارض، يرجى توفتر مجموعة مالبس إضافية ف 

ي المدرسة.  توفتر  / يومًيا ألننا ال نستطيع تخزين ه المالبسإرسال هذ
 أي مالبس احتياطية ف 

 

 الكمامات الطبية 

ي  
ي حنر الســـــادسبالنسبة لألطفال ف 

وري أن يرتدوا قناع الوجه  الصفوف من  الثان  يجب أن يكون    الكمامة الطبية  و   / ، من الض 

 . ي ا من هيئة الصحة بدنى
ً
 هذا القناع معتمد

ي حال  كمامات / يجب أن يحمل طفلك أقنعة
 فقدانها أو تلفها. احتياطية ف 

يرجى التأكد من أن طفلك واثق من كيفية ارتداء القناع بشكل صحيح قبل بداية العام الدراسي ، ومعرفة أهمية ارتداء القناع  

 بشكل صحيح. 

ي  
، ولكن إذا كنت ترغب أو كمامات، فلن تكون هناك حاجة ألقنعة    صفوف الروضة االوىل/الثانية أو الصف األولإذا كان طفلك ف 

ي  
ارتداء   أو كمامة  قناعجعل طفلك يرتدي  شخصًيا ف  أن طفلك واثق من كيفية  فتأكد من  العام    ه،  بداية  قبل  بشكل صحيح 

 .  الدراسي

 

 مطهر اليد 

ي جميع   ناطقك ، ستكون هناك مسيكون غسل اليدين بانتظام جزًءا ثابًتا من روتير  مدرستنا ، باإلضافة إىل ذل
لتعقيم اليدين ف 

 أنحاء المدرسة. 

ي حقيبة  
ة من معقم اليدين )يمكن تثبيت الزجاجات عل شكل حلقة رئيسية ف  ومع ذلك ، نوضي بأن يحمل األطفال زجاجة صغتر

 مدرسية( حنر يتمكنوا من الوصول إليها عند الحاجة. 

 

 باد   ياستخدام ال   

ي تفاقمت بسبب نهج التعلم المدمج    والطلب  لالعتماد نظًرا  
ايد عل التكنولوجيا كأداة للوصول إىل المناهج الدراسية ، والنر المتر 

 للصفوف من األول حنر السادس.  الخاصة بنا  اآلي باد ، سنواصل االعتماد عل سياسة 
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وري أن يتم تسجيل  ي وحدة تحكم إدارة المدارس. عالوة عل ذلك ، من الض 
 جميع األجهزة ف 

ي االتصال بمدير تكنولوجيا المعلومات السيد 
دد ف  اء ، فال تتر  افتخار عل : إذا كنت بحاجة إىل مشورة رسر

   ifthekar.a@svschool.ae     

 

 سماعات الرأس 

ي الوصول إىل  
ي األطفال بعض الوقت ف 

نت. حنر ال  نظًرا لنهج التعلم المدمج لدينا ، سيقض  الموارد / مقاطع الفيديو عتى اإلنتر

ورية.   تزعج األطفال اآلخرين ، ولتوفتر بيئة عمل هادئة ، فإن سماعات الرأس ض 

كة رأس سماعات توفتر  يمكننا  ال  ، صحية ألسباب -  . مشتر

. يمكن أن    الصف األول يجب أن يكون لدى جميع األطفال ، من   فما فوق ، زوج من سماعات الرأس كجزء من الزي المدرسي

 نوضي باختيار زوج مناسب مع طفلك.  - تكون سماعات رأس من النوع داخل األذن أو فوق األذن 

 

: ال يلزم أن تكون   سماعات الرأس منخفضة التكلفة أكتر من كافية لمشاهدة مقاطع    -  ةمكلف  السماعاتيرجى مالحظة ما يلي

 الفيديو التعليمية / االستماع إىل التعليمات من خالل التعلم المدمج 
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 جمع الطالب جراءات الدخول وإ

: سيحتاج جميع اآلباء إىل إرسال   فراد األرسة / البالغير  الذين سيشاركون أل لمعلم فصل أطفالهم.    صورة واحدةيرجى مالحظة ما يلي

ي جمعهم من المدرسة. الرجاء  
طفلك مع هؤالء   بمغادرة سمح فقط  ت الموظفير  س  مجموعة معينة من   أسماء جميع األفراد.    ذكر ف 

 .  البالغير  المعينير 

 

 الروضة االولى

 الى المدرسة  دخولال

  

ي ويمكن أن  قسم الروضةسيكون الوصول إىل الموقع من بوابة  ة من الباب الخارجى . يدخل األطفال الفصول الدراسية مبارسر

التعقيم ويتم فحص درجة الحرارة بواسطة الماسح الحراري.   مدخليكونوا برفقة والديهم. يمر كل من الوالدين واألطفال عتى 

طلب منهم االنت   5ظار وسيتم إعادة االختبار بعد مرور إذا لم يستوف الطفل و / أو أحد الوالدين متطلبات درجة الحرارة ، فسي 

ل.  37.5أعل من دقائق. إذا كانت ال تزال  طلب منك اصطحاب طفلك إىل المت    ، فسي 

 جمع الطالب/ االنصراف

أثناء   . سيتم تذكتر اآلباء بالبقاء بعيدين اجتماعًيا  ة من حجرة الدراسة ، عتى الباب الداخلي انتظار  سيأخذ اآلباء أطفالهم مبارسر

ي الموقع وبمجرد ا
طلب من اآلباء تحديد وقتهم ف  وعدم دخول مكتب االستقبال    الروضةلخروج من بوابة  يجب ا  االنتهاءطفلهم. ي 

 الرئيسي 

 

 الروضة الثانية 

 الى المدرسة  دخولال

ي ويمكن أن  قسم الروضةسيكون الوصول إىل الموقع من بوابة  ة من الباب الخارجى . يدخل األطفال الفصول الدراسية مبارسر

التعقيم ويتم فحص درجة الحرارة بواسطة الماسح الحراري.   مدخليكونوا برفقة والديهم. يمر كل من الوالدين واألطفال عتى 

طلب منهم االنت   5ظار وسيتم إعادة االختبار بعد مرور إذا لم يستوف الطفل و / أو أحد الوالدين متطلبات درجة الحرارة ، فسي 

ل.  37.5أعل من دقائق. إذا كانت ال تزال  طلب منك اصطحاب طفلك إىل المت    ، فسي 

 جمع الطالب/ االنصراف

أثناء   . سيتم تذكتر اآلباء بالبقاء بعيدين اجتماعًيا  ة من حجرة الدراسة ، عتى الباب الداخلي انتظار  سيأخذ اآلباء أطفالهم مبارسر

ي الموقع وبمجرد 
طلب من اآلباء تحديد وقتهم ف  وعدم دخول مكتب االستقبال   الروضةلخروج من بوابة  يجب ا  االنتهاء  طفلهم. ي 

 الرئيسي 
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 الصف األول

 الى المدرسة  دخولال

ي المراحل األوىل من إعادة االفتتاح ، سيدخلون مع والديهم إذا ويمرون عتى ماسح حرارييدخل األطفال من المدخل الرئيسي 
. ف 

. إذا لم يستوف الطفل و / أو أحد الوالدين متطلبات درجة الحرارة ، الحراريلزم األمر. سوف يمر البالغون أيًضا عتى الماسح  

طلب منهم االنتظار وسيتم إعادة االختبار بعد مرور   طلب منك   37.5ال تزال أعل من    ت الحرارةدقائق. إذا كان  5فسي  ، فسي 

ل.   اصطحاب الطفل إىل المت  

 

 جمع الطالب/ االنصراف

ي الموقع وبمجرد  
طلب من اآلباء تحديد وقتهم ف  يمكن    االنتهاءسيتم تذكتر اآلباء بالبقاء بعيدين اجتماعًيا أثناء انتظار طفلهم. ي 

 من البوابة الرئيسية.  الخروج

 

 الصفوف من الثاني حتى السادس 

 الى المدرسة  دخولال

الرئيسية. سيتم تشجيع األطفال عل استخدام منطقة إنزال السيارات حيثما يدخل األطفال فقط إىل موقع المدرسة من البوابة 

 أمكن ذلك ، أو سيقوم اآلباء بإيقاف السيارة والستر إىل البوابة. 

 

ا اجتماعًيا   37.5أعل من    الطفل    ت حرارةإذا كان  
ً
ي منطقة معينة داخل االستقبال الرئيسي )بعيد

طلب منهم االنتظار ف  ، فسي 

ي هذه المرحل 5بعد   الختبار ( وسيتم إعادة ابشكل كاف  
  الطفل  وضع فسيتم ،  37.5 ة أعل من دقائق. إذا كانت درجة الحرارة ف 

ي 
 . طفلك ألخذ  استدعاؤك وسيتم ، المخصصة العزل منطقة ف 

 

ي حال أبلغ 
ي كل منطقة تعليمية لتقليل التدفق إىل عيادة المدرسة ف 

ونية المحمولة باليد متاحة ف  ستكون موازين الحرارة اإللكتر

 . عاليةالطفل عن درجة حرارة 
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 جمع الطالب/ االنصراف

  بإخراج   سيكون لدى الوالدين خيارات الوقوف أمام المدرسة أو خلفها. بمجرد وصول أحد الوالدين ، سيتم إخطار مدرس الفصل  

ة من الفصل الدراسي  لطالبلن يقوم اآلباء بجمع االطفل من الفصل.   . مبارسر

 

 أطفال الحافلة 

سمح فلن  ℃  37.5سيتم فحص درجة حرارة األطفال وتسجيلها قبل دخول الحافلة. إذا تجاوزت درجة الحرارة    بالصعود   لهم   ي 

ي الحافلة.  ارتداء إىل األطفال جميع سيحتاج . الحافلة تنتظر  لن ،  للحافلة الوقت ضيق بسببحافلة ال إىل
 األقنعة/ الكمامات ف 

 

ي الساعة  
ي الساعة    لصفوف الروضة األوىل ظهًرا    12.45ستغادر الحافالت المدرسية من موقع المدرسة ف 

للصفوف      2:10وف 

 من الروضة الثانية حنر الصف السادس. 

 

 

 األخوة

، فإننا نسأل حيثما أمكن أن تقوم بمزامنة االستالم والتسليم   مختلفة  مراحل دراسيةعندما يكون لدى أحد الوالدين أطفال عتى  

 لتقليل حركة المرور حول موقع المدرسة. 

 

نت ، حنر ال تض  باألطفال الذين قد يصلون متأخرين / يغادرون   ستكون جميع أنشطة التعلم متاحة من خالل منصاتنا عل اإلنتر

ية والرياضيات  مبكًرا. باإلضافة إىل ذلك ، تم وضع جدولنا الزم ي بطريقة تقلل من تعطيل الدروس "األساسية" )أي اللغة اإلنجلتر 
ن 

 االنضاف المبكر. العربية( من خالل الوصول المبكر / المتأخر / اللغة والعلوم و 
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 المتأخر  انصراف الطالب

.   تعتمد سالمة األطفال  ي نهاية اليوم الدراسي
 عل مطالبة أولياء األمور بجمع أطفالهم ف 

 

ي االعتبار زيادة حركة 
ك متسًعا من الوقت ، مع األخذ ف  يرجى التأكد من أنك عندما تنطلق إلحضار طفلك من المدرسة ، فإنك تتر

 المرور حول موقع المدرسة. 

 

ي إحضار  
ي واتخاذ  عندما يتأخر أحد الوالدين باستمرار ف 

ي طلب لقاء مع الوالد المعن 
طفله من المدرسة ، تحتفظ المدرسة بالحق ف 

ورية.   أي عقوبات تراها ض 
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 المشتبه بها  19- كوفيد حاالت 

 

 عن إخراج
ً
 من الفصل ونقله  هإذا أظهر الطفل أًيا من األعراض التالية ، فسيكون مدرس الفصل أو المعلم المتخصص مسؤوال

ي الموقع. 
 إىل غرفة العزل ف 

 

ب اآلباء ومطالبتهم  ، سيتم استدعاء  الحاالت  ي معظم 
قد يكون من أخذ  ف   ، ة  الخطتر الحاالت  ي 

، ولكن ف  المدرسة  من  الطفل 

وري للمدرسة طلب رعاية طبية فورية.   الض 

 

 اعراض شائعة: 

 جاف سعال( ℃ 37.5 أعل من  حم )درجة حرارة •

 تعب •

 : شيوًعا  أقل أعراض

 التهاب الملتحمة صداع  / إسهال / األوجاع واآلالم التهاب الحلق •

 فقدان حاسة التذوق أو الشم  •

 طفح جلدي عل الجلد أو تغتر لون أصابع اليدين أو القدمير   •

ة األعراض  : الخطتر

ي الصدر أو ضغط  •
ي التنفس ألم ف 

ي التنفس أو ضيق ف 
 صعوبة ف 

 فقدان الكالم أو الحركة •

 

 

،  19-كوفيد  سيتم متابعة جميع الحاالت من قبل مسؤول الصحة والسالمة بالمدارس وسيتم تفعيل إجراءات الحجر الصحي لـ  

 يرجى االطالع عل الصفحة التالية. 
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 19- إجراءات الحجر الصحي لفيروس كوفيد 

 

د لـ  
ّ
 عن األطفال المتغيبير  عن المدرسة بسبب الحجر الصحي المشتبه به / المؤك

ً
 19-كوفيد سيكون فريق القيادة مسؤوال

 

 ات إجراء

ي الحجر الصحي ، سيقوم مسؤول الصحة والسالمة بإبالغ فريق القيادة بالحجر  
● عند انسحاب الطفل من المدرسة ودخوله ف 

 الخاص بنا. المدرسة الصحي ، وسيتم االحتفاظ بجميع هذه المعلومات مركزًيا عل جهاز تعقب 

ي أقرب 
وقت ممكن ، مكالمة هاتفية أو فيديو لتوضيح الدعم ● سيتواصل أحد أعضاء فريق القيادة مع والدي الطفل ويرتب ، ف 

 الذي تقدمه المدرسة خالل هذا الوقت. 

ي توضح بالتفصيل دعم التنمية التعليمية  ،     ● سيتم وضع خطة تعليم  
مع    ) زووم(  وسيشمل ذلك تدابتر مثل مكالمات    -والنر

 إلضافة إىل ضمان حصول الطفل عل المواد التعليمية. الطفل أثناء الحجر الصحي ، با تعلم زمالء الدراسة / المعلمير  لدعم 

● ستختلف اإلجراءات المذكورة أعاله حسب خطورة الحالة. سيعالج فريق القيادة جميع الحاالت عل أساس كل حالة عل  

 حدة عل هذا النحو. 

ة الحجر الصحي لضمان استم  الطفل ودعمه.  تعلم رار ● سيواصل فريق القيادة التواصل مع الطفل / الوالدين طوال فتر

● عند العودة إىل المدرسة ، سيقوم فريق القيادة بالتنسيق مع معلم الفصل لضمان قدرة الطفل عل االنتقال بشكل فعال إىل  

 .  الفصل الدراسي

ي قبل السماح لهم بالعودة إىل المكوفيد   ● يجب أن يحصل األطفال عل اختبار   . درسةسلنى
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 المراقبة وتتبع جهات االتصال

 

 العودة الى المدرسة

ي "العودة إىل المدرسة" والذي سيتضمن المعلومات التالية: 
ون  طلب من جميع العائالت إكمال نموذج إلكتر  سي 

 أغسطس( 23)سيتم إرسال هذا يوم األحد    

 ● تضيــــح السفر 

ي 
ون  يد اإللكتر  تفاصيل االتصال  و  ● تحديث أرقام الهاتف / التى

 

سمح لألطفال بالذهاب إىل المدرسة.   حنر يتم استكمال هذا النموذج ، لن ي 

 

 

 السفر خالل فترة الفصل الدراسي )أغسطس فصاعدًا( 

ي  
ون  طلب منهم تقديم نموذج إلكتر عندما يكون أحد الوالدين و / أو الطفل قد سافر خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ، سي 

 الوجهة. يوضح بالتفصيل دولة 

ي حالة تحديد حالة 
ي المجتمع المدرسي ، سيكون مسؤول الصحة والسالمة ، جنًبا إىل جنب مع فريق االستجابة  19-كوفيد   ف 

    ف 

ة /    عن تتبع جهات االتصال. سيتم استخدام الرسائل القصتر
ً
إلبالغ الوالدين بالمكان الذي تم فيه االتصال   واتس ابمسؤوال

. المحتمل ضمن إرشادات  ي  هيئة الصحة بدنى

 

 

 تتبع جهات االتصال

 صباًحا.  8حنر الساعة الروضة االوىل   بالدخول إىل مبن  الروضة االوىل  والثانية  ● سيسمح لوالدي أطفال 

ي أكتوبر( بالدخول إىل موقع المدرسة )مبن   صف● سيسمح ألولياء أمور أطفال ال
الروضة  األول )حنر نصف الفصل الدراسي ف 

ي المدرسة.  7.50( حنر الساعة الصف االول  وغرف الثانية 
 صباًحا حيث يتعير  عليهم مغادرة مبان 

افق أي طفل متأخر من قبل الموظفير  بعد الساعة   اطق التعليمية. صباًحا لن يتمكن اآلباء من دخول المن 8:00● ستر
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 لزوار الخارجيونا

 

 

ي الموقع إن أمكن إال بعد الساعة  دخول    سيتم تقييد  
ي    2:30الزوار الخارجيير  ولن يتواجدوا ف 

مساًء. حيثما أمكن ، سيبقون ف 

ي المدرسة. 
 منطقة االستقبال ولن يدخلوا األقسام التعليمية ف 

ك هؤالء الزوار  ي ذلك هوية اإلمارات إىل استمارة قبل السماح بالدخول. سيتر
 تفاصيل االتصال الكاملة بما ف 
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 ترتيبات الفصول الدراسية 

 

 المدرسة عودة آمنة إلى  

ي سالمتهم أثناء الوباء. وسيشمل ذلك غسل اليدين بانتظام ، وأهمية  
ارتداء  سيتعلم األطفال إجراءات روتينية جديدة تسهم ف 

 . ي السنة الثانية وما فوق( والدروس المتعلقة بالتباعد االجتماعي
 القناع )لألطفال ف 

 

 

 صف األولالمرحلة التأسيسية وال

ي  
ي ال  قسم الروضة االوىلسيتم وضع األطفال ف 

ي مجموعات مستقرة    صف االولوف 
تظل ثابتة حنر يتم رفع القيود. ستكون   ف 

اف معلم الفصل ومساعد الفصل.   10-8هذه المجموعات المكونة من   من األطفال تحت إرسر

 

" ستتمكن من الوصول إىل المرحاض ومرافق غسل اليدين. باإلضافة إىل قسمسيتم تقسيم الفصول الدراسية إىل قسمير  ، كل "

ي متناول اليد 
ا ف 
ً
لتنظيف المرافق بانتظام. سيحافظ مدرس الفصل عل الرؤية الكاملة للفصل الدراسي ككل   ذلك ، سيكون منظف

ي ذلك "
 ". المجموعتير   بما ف 

 

 الصف السادس   - الصف الثاني

ي    2متر داخل الفصول الدراسية و    1.5من أجل ضمان تباعد اجتماعي آمن يبلغ  
كة يتم الحفاظ عليها ف  ي المناطق المشتر

متر ف 

: جميع   األوقات ، وضعنا ما يلي

 

. باإلضافة إىل ذلك  داخل الفصول الدراسية ، قمنا بتقليل كمية األثاث لزيادة مساحة األرضية ، وذلك للسماح بالتباعد االجتماعي

ي الفصول الدراسية لضمان بقاء األطفال بعيدين اجتماعًيا ضمن اإلرشادات. 
 ، لدينا قدرة محدودة ف 

 

طلب من األطفال وضع سمح بعد اآلن بالوصول إىل  -حقائبهم عل ظهر كرسيهم    سي  كة.   اماكن تخزين الحقائب  حيث لن ي  المشتر

ي االعتبار 
ي يجلبها األطفالمع وضع هذا ف 

، باإلضافة إىل الحرص عل عدم  ، نطلب من اآلباء االنتباه إىل حجم ونوع الحقيبة النر

 بشكل زائد.  الحقائب ملء
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 لمساحات المجتمعية ا

ويــــج لرسالة المسافة  ي التر
خارج حجرة الدراسة )المناطق العامة والممرات وما إىل ذلك( ستساعد العالمات األرضية والالفتات ف 

والتعزيز  التدريب  إىل  باإلضافة  الدعم  اف عل طاقم  واإلرسر التدريس  من خالل  ذلك  دعم  سيتم  ين.  متر تبلغ  ي 
النر االجتماعية 

 المستمر. 

 

م ساللم مختلفة ، وذلك استخدامجموعات السنة المختلفة من خالل نقاط دخول / خروج مختلفة و   خروج/    يتم دخول س

 لتجنب االزدحام. 

 

 استراحة / وقت اللعب 

ي الخارج. سيتم استئناف هذه 38عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من 
ا   درجة مئوية ، فإننا نستأنف أوقات اللعب ف 

ً
وفق

 لإلرشادات التالية: 

 ● ستكون هناك أوقات راحة متداخلة لضمان التباعد االجتماعي 

كة خارج الحدود )مثل الكرات وإطارات التسلق(  ● ستبقر المعدات المشتر

 ● سيقتض األطفال عل مناطق محددة من الموقع وذلك لمنع احتمال اختالط األطفال من مختلف الفئات العمرية 

ين ● من   المتوقع أن يحتفظ األطفال بمسافة اجتماعية تبلغ متر

سمح بألعاب الفريق  ● لن ي 

 ● يجب تناول وجبة خفيفة / غداء داخل مبن  المدرسة لضمان بيئة صحية
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 نهج "مختلط" للتعلم 

 

 ما هو التعلم "المدمج"

التدريس وجًها لوجه )الطريقة التقليدية( ومن خالل الموارد الرقمية )مقاطع التعلم المدمج هو نهج يتعلم فيه األطفال من خالل  

 ، إلخ(.  ختلفةالفيديو وأنشطة م

 

 سمارت فيجن التعلم المدمج في

 التعلم المدمج. مدرسة سمارت فيجن  من أجل ضمان سالمة ورفاهية مجتمع مدرستنا ، سوف تستخدم 

 ما يعنيه هذا هو: 

ونية.  سيتم إجراء بعض الدروس ا ل" للطفل ، مع توفتر الموارد من خالل الوسائل اإللكتر ي الفصل الدراسي "بالمت  
لمتخصصة ف 

ا وتدريس مبارسر من خالل    ( أنشطة    سيشمل ذلك )عل سبيل المثال  
ً
  الفيديو مثل   اجتماعاتودروس فيديو مسجلة مسبق

دة مع الفصل ، وسيكون المعلمون المتخصصون . خالل هذه الدروس ، سيبقر مدرس الفصل / مساعد المساعزووم  برنامج  

 الفيديو للمساعدة حيث يحتاج األطفال إىل المساعدة. اجتماعات متاحير  من خالل 

 

 التعليم الجسدي 

ي  
. من أجل ضمان سالمة األطفال ، سيتم تكييف  سمارت فيجن    سيستمر كل طفل ف  بية البدنية األسبوعي التر ي درس 

ي تلقر
ف 

سمح باأللعاب / األنشطة الجماعية حنر إشعار آخر. الدروس للسماح  ي أنه لن ي 
 بتباعد اجتماعي مناسب. هذا يعن 

 

مون برؤيتنا لمجتمع مدرسي صحي   ل. نحن ملتر  ي المت  
ي إنتاج أنشطة إضافية يمكن القيام بها ف 

باإلضافة إىل ذلك ، سنستمر ف 

ي ذلك. عندما يسمح لنا الطقس باستخد
ام المساحات الخارجية حول المدرسة ، سنضيف درًسا  ونشط ونطلب منك دعمنا ف 

 . ي
بية البدنية إىل الجدول الزمن  ي التر

 آخر ف 
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 سباحة ال

ية السباحة كجزء من المناهج الدراسية. سنقوم ب ي الوقت الحاض  ، تحظر إرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشر
الوالدين  إبالغف 

ي حال حصول 
. ف   تغيتر

 

ي إىل  
بية البدنية األسبوعي الثان  ية باستئناف السباحة ، فسيتم تغيتر درس التر * إذا سمحت إرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشر

ي  
ي هذه الحالة ، وذلك لضمان سالمة األطفال. سيتم نشر مزيد من التفاصيل ف 

ة إعادة دمج ف  درس سباحة. ستكون هناك فتر

 تلك الحالة. 

 

 

 دماجدعم ال 

ي العمل. سيستمر مدرسو اإلدماج    سمارت فيجن
. سيستمر قسم التضمير  لدينا ف  مة بدعم جميع المتعلمير  هي مدرسة شاملة ملتر 

ا ، من خالل ا
ً
ي دعم أطفالنا األكتر ضعف

وري ومناسب وآمن.  الجتماعاتف   وجًها لوجه وعتى الفيديو ، كما هو ض 

 

طفال وإنجازاتهم ، وسيستمر قسم الدمج لدينا ، الذي يعمل جنًبا إىل جنب مع معلمي ستستمر عملياتنا الممتازة لتتبع تقدم األ 

ي ضمان تقدم جميع األطفال. 
 الفصل وفريق القيادة ، ف 

 

 ٪ التعلم عن بعد 100

ي أغسطس. باإلضافة إىل ذلك ، قد ال يتمكن بعض األ 
ي عودة أطفالهم إىل المدرسة ف 

طفال  نحن ندرك أنه ليس كل اآلباء يرغبون ف 

ي جهاز المناعة من العودة إىل المدرسة. يتوفر خيار التعلم عن بعد بنسبة  
٪ لجميع األطفال ،  100الذين يعانون من ضعف ف 

 بغض النظر عن الظروف. 

 

ت   نت. باإلضافة إىل ذلك ، إذا اختر ي االعتبار ، سيتم توفتر جميع محتويات الدروس من خالل نظامنا عتى اإلنتر
مع وضع ذلك ف 

نت لطفلك سيتواصل معه يومًيا ويراقب تقدمه. إذا كنت ترغب  100علم عن بعد بنسبة  الت ٪ ، فسيتم تعيير  مرشد عتى اإلنتر

نت بنسبة   ي استخدام التعلم عتى اإلنتر
ي إىل  100ف 

ون  جى إرسال بريد إلكتر . ستعقد head.primary@svschool.ae٪ ، فتر

ي الساعة  السيدة وايلدنج أيًضا اجتماًعا مع 
ي    20صباًحا يوم الخميس    11أولياء األمور ف 

ي االستمرار ف 
أغسطس ألي والد يفكر ف 

 ٪. 100التعلم عن بعد بنسبة 

ي عقد الوالدين الخاص  
ي الرسوم لهذا النمط من التعلم. سيتم أيًضا النص عل هذا بوضوح ف 

يرجى مالحظة: ال توجد تخفيضات ف 

 . بل أن يبدأ طفلك المدرسةبنا والذي يجب عليك التوقيع عليه ق
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 إعادة الدمج في المدرسة 

دهرون بالعودة بير  أقرانهم ، مما يعزز   نعتقد أنه بالنسبة لمعظم أطفالنا ، ستكون العودة إىل المدرسة تجربة إيجابية ، حيث ستر 

 تعليمهم ويحققون النجاح. 

 

ي حير  أنه قد يكون هناك بعض االنزعاج أو  
ي تم وضعها للحفاظ عل سالمة جميع أعضاء المجتمع  ف 

القلق من بعض اإلجراءات النر

ي المدرسة ، بغض النظر عن القيود ، سيكون أمًرا إيجابًيا   الكمامات    / المدرسي ، مثل ارتداء األقنعة
، فإن رأينا هو أن التواجد ف 

 .  تجربة لألطفال ، من منظور اجتماعي وتعليمي

 

ي المدرسة أكتر صعوبة. ومع ذلك ، فإننا ند
 رك أنه سيكون هناك بعض األطفال الذين ستكون إعادة دمجهم ف 

 

نحن بحاجة إىل العمل مًعا كمقدمي رعاية ، ونطلب من جميع اآلباء ، قبل عودتهم إىل المدرسة ، معالجة المشكالت الواردة أدناه 

ي أذهاننا. مع أطفالهم ، وطمأنة أطفالهم بأن صحتهم وسالمتهم أمر بالغ األه
 مية ف 

 

 قبل العودة 

هم أنه من الطبيىعي أن تشعر بالقلق أو التوتر بشأن العودة إىل المدرسة.  19-كوفيد   تحدث إىل أطفالك عن -  وأختى

حول  - مفتوحة  محادثة  بإجراء  ي    المخاوف    قم 
النر واالحتياطات  السالمة  تدابتر  بشأن  وطمأنهم  المدرسة  إىل  العودة  بشأن 

 ستتخذها المدارس للحفاظ عل صحة الجميع. 

ي المدرسة ، مثل الحاجة إىل ارتداء األقنعة    -
ي سيشاهدونها ف 

ات النر ا بشأن التغيتر
ً
اب والكماماتكن صادق ، وعدم القدرة عل االقتر

 من أصدقائهم ومعلميهم. 

ي الحفاظ عل صحة أنفسهم ومجتمعهم من خالل ارتداء  ا  -
ح ألطفالك أنهم سيلعبون دوًرا مهًما ف  قناع والحفاظ عل التباعد  الرسر

 االجتماعي وتعقيم اليدين. 

 إبراز الجوانب اإليجابية للعودة إىل المدرسة مثل القدرة عل مقابلة أصدقائهم وتعلم أشياء جديدة.  -

 عندما تبدأ المدرسة. سعادتهم  تحقق باستمرار مع أطفالك لتقييم  -
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 اللوائح

 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، قبل  
يوًما عل األقل من تاريــــخ إعادة فتح مدرسة أطفالك    14● يرجى التأكد من وجودك ف 

 تحددها الحكومة. لالمتثال ألي متطلبات تتعلق بالصحة والسفر 

 

ي المدرسة للعام الدراسي 
ي سن الدراسة أن يتم تسجيلهم ف 

 . 21/ 2020● إلزامي لجميع األطفال ف 

 

 ٪ لجميع الطالب ، بغض النظر عن الحاجة أو الظروف. 100● يجب أن توفر المدارس خياًرا للتعلم عن بعد بنسبة 

 

ي الوقت  19-كوفيد   ● ال يلزم إجراء اختبار 
ي )ف  ي دنى

( قبل العودة إىل المدرسة للموظفير  أو للتالميذ. ف   الحاىلي

 

ة طويلة.  ي إذا كان طفلك غائًبا لفتر  ● قد تطلب منك مدرستك تقديم تضيــــح طنى
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