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 دليل ولي األمر والطالب للتعلم

 أثناء جائحة كورونا 

 * الموجهات العامة

لم عن بعدالدليل إلى تعريف ولي األمر باإلجراءات الوقائية المتبعة في المدرسة باإلضافة إلى دور ومسؤوليات الطالب وولي األمر خالل فترة التع هذا يهدف -  

سي لجميع القوانين والمنظمات والموارد،  تمثل الجهات الحكومية الرسمية في الدولة الداعم الرئيسي لعملية التعلم والحفاظ على سالمة األفراد في المدرسة والمصدر األسا -

لوزارة في هذا المجالوتلتزم المدرسة باتباع جميع خطط وبرامج ا  

يحتاج إنجاح الخطة إلى حس عال من المسؤولية لدى كل من فريق القيادة المدرسية والمعلم والطالب وولي األمر -  

صعوبات قد تعيق انضمام الطلبة لبرنامج التعلم المدرسي وتوفير فرص تعلم متكافئة لجميع الطلبة تتعهد المدرسة بتقديم الدعم الشامل لتذليل أية   -  

المتاحة من قبل المدرسة، ومتابعة  في المقابل تأمل المدرسة من ولي األمر المبادرة في تفعيل الدور الرقابي ومسؤولية اإلشراف على التزام إبنه/ إبنته من خالل اآلليات -

ي تنظيم وقته والتعامل بجدية وااللتزام باإلجراءات المدرجة في الدليل الطالب ف  

 * محاور الدليل 

 المحور عنوان المحور 

 األول  ملخص إجراءات المدرسة االحترازية الستقبال الطلبة 

 الثاني  البرنامج الزمني لعودة الطلبة للتعلم من داخل المدرسة 

وام مسؤوليات ولي األمر والطالب قبل بدء الد  الثالث  

 الرابع  مسؤوليات ولي األمر والطالب داخل المدرسة )اإلجراءات االحترازية العامة( 

 الخامس  إجراءات حضور وانصراف طلبة المواصالت الخاصة 

 السادس  إجراءات المواصالت المدرسية 

 السابع  إجراءات التغذية داخل المدرسة 

الصحية للطالب نموذج تعهد ولي األمر وإقرار الحالة    الثامن  
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 * إجراءات الوقاية والتعقيم وضمان التباعد بين الطلبة  

ة ( متر على األقل بين الطلب1.5التباعد داخل الصفوف ) -1  

( متر على األقل  2التباعد في المرافق والساحات )  -2  

سنوات فأكثر وغطاء الوجه الشفاف لطلبة الروضة  6ارتداء الكمامات طيلة الوقت للطلبة من عمر  -3  

القرطاسية واألدوات والطعام بين الطلبة منع تبادل  -4  

وضع أسهم وإرشادات في الممرات بين الفصول لتنظيم دخول وخروج الطلبة وعدم االحتكاك -5  

التوجه نحو التعلم الذكي بصورة أكبر والحد من التعامل الورقي -6  

متابعة الوضع الصحي للكوادر والتعامل معها وفق اإلجراءات الوقائية الرسمية السلبية و للكادر كامال وعدم دخول أي موظف إال بعد ظهور النتيجة 19عمل اختبار كوفيد  -7  

تخصيص كوادر متفرغة للتفتيش الميداني اللزام الطلبة على التقيد بالشروط الوقائية -8  

التعقيم الشامل باستمرار وفق ما يلي: -9  

 * التنظيف والتعقيم المستمر خالل اليوم الدراسي لألماكن األكثر استخداما

ريا ومناطق االنتظار والمعدات الرياضية والحافالت المدرسية وما شابهها يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل استخدام  يالمناطق والمرافق العامة في المدرسة ودورات المياه والكافت -

اعد  المصالكهرباء و رى المناطق/ األسطح التي يكثر استخدامها مثل مقابض األبواب وأزراكما ينطبق ذلك عل  

التأكد من إجراء عمليات التنظيف في الوقت المحدد وعلى نحو شامل وتفريغ سالت المهمالت باستمرار -  

الحرص على تهوية جميع األماكن التي يتواجد فيها الطلبة والكادر بالتهوية الطبيعية عن طريق فتح النوافذ أو وحدات التهوية -  

 * التعقيم الدوري اليومي خارج أوقات تواجد الطلبة وتشمل: 

إجراء تعقيم كامل لكافة أرجاء المدرسة قبل فتحها بشكل رسمي -  

إجراء تعقيم وتنظيف يومي لكافة المناطق واألسطح في المدرسة باإلضافة إلى إجراء تعقيم فعال بعد انتهاء كل يوم دراسي  -  

)ذهاب/ إياب(تعقيم الحافالت المدرسية يوميا قبل كل رحلة  -  

التأكد من توزيع معقمات اليدين في كافة أجزاء المبنى المدرسي -  
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 المحور الثاني: البرنامج الزمني لعودة الطلبة للتعلم من داخل المدرسة  

 المرحلة الدراسية  طبيعة التعلم 

، تم يطبق التعليم الهجين أسبوع في المدرسة وأسبوع عن  2020-9-10وحتى  8-30تعلم عن بعد من 

 بعد 

 الروضة 

، تم يطبق التعليم الهجين أسبوع في المدرسة وأسبوع عن  2020-9-10وحتى  8-30تعلم عن بعد من 

 بعد 

 الصف األول وحتى التاسع 

حول بداية الدوام قبل عودة كل مرحلة دراسية إلى المدرسة  سترسل المدرسة تعميم لتذكير أولياء األمور -  

على األقل  يتوجب على ولي األمر االنتهاء من استكمال المسؤوليات الموضحة في المحور الثالث قبل بدء دوام إبنه/ إبنته داخل المدرسة بثالثة أيام -  

 

 المحور الثالث: مسؤوليات ولي األمر والطالب قبل بدء الدوام 

جب على أولياء األمور تنزيل تطبيق الحصن واالشتراك به لضمان التتبع في حالة اإلصابة، وذلك بحسب تعليمات الجهات الرسمية في الدولة يتو -  

مدرسة يوم من بدء دوام الطالب داخل ال 14التزام جميع الطلبة المسافرين بالعودة إلى الدولة وتطبيق كافة متطلبات العزل الذاتي لمدة ال تقل عن   -  

ة البقاء في المنزل للطلبة  قبل بدء دوام الطلبة ستوزع المدرسة استمارات إفصاح عن الوضع الصحي والسفر وتوقيع التعهد من أجل سالمة أبنائكم وستطبق المدرسة سياس -

 الذين تظهر عليهم أعراض المرض

لى األقل يوصى بعدم مخالطة أشخاص مصابين قبل البدء بالدوام المدرسي بأسبوعين ع -  

باتباع اإلرشادات الطبية الموصى   التواصل مع إدارة المدرسة في حاالت اإلصابة أو االشتباه أو المخالطة مع الحرص على إبقاء الطالب في المنزل واتخاذ التدابير الالزمة -

 بها من قبل الطبيب المعالج

أمراض مزمنة أو نقص في المناعةالحرص على إبالغ إدارة المدرسة إذا كان أحد األبناء يعاني من  -  

أيام   4سنة فأكثر وإظهار نتيجة الفحص للمدرسة على أن ال يزيد موعد إجراء الفحص عن  12للطلبة الذين تكون أعمارهم من  19يتعهد ولي األمر بإجراء فحص كوفيد  -

 قبل بدء الدوام 

الذي سيتم توزيعه قبل بدء الدراسة والذي يتضمن كافة التعليمات االحترازية ومسؤوليات ولي األمرعلى جميع أولياء أمور الطلبة الملتحقين بالمدرسة توقيع التعهد  -  
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المحور الرابع: مسؤوليات ولي األمر والطالب داخل المدرسة )اإلجراءات االحترازية العامة(   

 * تعليمات عامة 

تقديم الوثائق الطبية إلدارة المدرسة في حالة اإلصابة  -  

االستجابة لتواصل المدرسة في حاالت االشتباه بإصابة أو ظهور أعراض على الطالب/ة خالل اليوم المدرسي  -  

 * معدات الوقاية الشخصية 

سنوات وكافة الطلبة من الصف األول فما فوق ارتداء الكمامة وال يستثنى من ذلك إال الطلبة الذين يعانون من بعض األمراض   6ينبغي على الطلبة الذين تزيد أعمارهم على  -

االتد ذلك ويفضل ارتداء أقنعة الوجه البالستيكية في مثل هذه الحولديهم شهادة طبية تؤك  

الشفاف ألطفال الروضة ومعقم اليدين، حيث لن يسمح ألي  البالستيكي سنوات( وغطاء الوجه 6يتولى ولي األمر مسؤولية توفير الكمامات البنه/ ابنته )الذين أعمارهم فوق  -

مامته تلف كفي حال  لالستخدام الدخول إلى المدرسة ويرجى توفير كمامات إضافية مع الطالبطالب ال يرتدي الكمامة ب  

طوال فترة تواجده في المدرسة/ الحافلة وعدم تبادل األدوات مع الزمالء  إلبنه ولي األمر من توفير معدات الوقاية الشخصية تأكد -  

جسد والتعب وضيق النفس وألم  ينبغي على أولياء األمور قياس درجة حرارة أبنائهم قبل مغادرة المنزل وعدم إرسال أي طالب تظهر عليه أعراض مثل السعال وآالم ال -

درجة مئوية 37.5أقل من   الحلق وسيالن األنف واإلسهال والغثيان والصداع )تطبيق سياسة البقاء في المنزل( والتأكد من أن درجة حرارة الطالب  

ب المحمول واألجهزة اللوحية على أن تكون الحقيبة الخاصة  ينبغي على أولياء األمور إرسال الكراسات ومواد القرطاسية واألدوات واألجهزة الخاصة بأبنائهم كالحاسو -

المحمول مصنوعة من الجلد أو البالستيك ليسهل تعقيمها قبل الذهاب للمدرسة وبعد العودة منها بالحاسوب   

التوعية بضرورة عدم تبادل أدوات الوقاية الشخصية والمستلزمات واألدوات الدراسية والوجبات الغذائية  -  

وع عند السعال أو  ة بأهمية االلتزام بالتباعد الجسدي الموصى بها مع تجنب مصافحة اآلخرين وكذلك ضرورة تغطية األنف والفم واستخدام المناديل و ثني الكالتوعي -

ثانية واستخدام المعقمات  20سل اليدين باستمرار لمدة غالعطاس وكذلك   

أليدي قبل مغادرة المنزل واستخدام المعقمات باستمرار وكذلك اتباع إجراءات السالمة عند العودة إلى المنزلينبغي على أولياء األمور تحفيز أبنائهم على غسل ا -  

م  وحث أبنائهم على عدم مشاركة الطعام مع زمالئه لمرة واحدةينبغي على أولياء األمور في حال تزويد أبنائهم بالطعام والشراب في أوان بالستيكية آمنة وذات االستخدام  -

 وأي مستلزمات شخصية أخرى 

 * تعليمات خاصة بمسؤوليات الطالب

االلتزام التام بتعليمات مسؤوليالمدرسة من مشرفين ومعلمين -1  
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التقيد بإجراءات الصحة والسالمة وإجراءات التباعد الجسدي  -2  

االلتزام بارتداء الكمامة منذ مغادرة المنزل -3  

أثناء التواجد في الحافلة المدرسية )إال من لديه أسباب صحية تمنع ذلك بموجب تقرير طبي( االلتزام بارتداء الكمامة  -4  

اإلسراع في إبالغ المعلم أو المشرف في حال الشعور بأعراض تعب بشكل عام أو الكحة أو العطاس المستمر -6  

االلتزان بغسل أو تعقيم األيدي باستمرار -7  

األدوات أو القرطاسية أو الطعام مع الزمالء عدم تبادل األوراق أو  -9  

خالل التواجد في المدرسة لما يترتب عليه من مخالفات وعقوبات  19عدم التظاهر بأعراض فيروس كوفيد  -10  

 المحور الخامس: اجراءات حضور وانصراف طلبة المواصالت الخاصة 

بيت لوحة بالصفوف المخصصة لكل بوابة تم تخصيص عدة مداخل لدخول وانصراف طلبة المواصالت الخاصة وتث -  

يتوجب على ولي األمر )شخص واحد فقط( توصيل واصطحاب إبنه/ إبنته من البوابة المخصصة له فقط  -  

افق المدرسة كما ينبغي أال ية مرتم تخصيص مناطق و أوقات محددة ألولياء األمور لتوصيل واستالم أبنائهم ولن يسمح بدخول أي من أفراد هذه العائالت أو الزائرين إلى بق -

على التباعد االجتماعي مسافة مترين مع ارتداء الكمامات طيلة دقائق لتجنب االزدحام والحفاظ  10تتجاوز المدة الممنوحة للعائالت في منطقة التوصيل واالستالم أكثر من 

 الوقت

استالمه وينبغي على األشخاص الذين يعانون ظروفا صحية خاصة بما في ذلك كبار السن   ال يسمح سوى لشخص واحد من ذوي الطالب بالدخول إلى المدرسة لتوصيله أو -

 عدم الحضور إلى المدرسة لتوصيل الطلبة أو استالمهم

عدم دخول ولي األمر للمدرسة إال بموافقة إدارة المدرسة وحسب المواعيد المحددة مسبقا -  

ي األمر أو من ينوب عنه مع الطالب عند تسليمه واستالمه من مشرف الحافلة بالنسبة لطلبة الحافالت المدرسية يجب تواجد ول -  

 المحور السادس: إجراءات المواصالت المدرسية 

تم إجراء دورات تدريبية للسائقين ومشرفي الحافالت حول آلية تطبيق اإلجراءات اإلحترازية المستجدة -  

افالت قبل مباشرتهم للعمل لجميع السائقين ومشرفي الح  19يتم إجراء فحص كوفيد  -  
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ذلك تعقيم أحزمة األمان   سوف يتم تعقيم الباصات بشكل كامل من الداخل والخارج صباحا ومساء )باستخدام المرشات المتوفرة في المدرسة لتحقيق تغطية كاملة( ويشمل -

فية للمقاعديستخدمون فتحات الجيب الخللقضبان والتخلص من المهمالت بشكل يومي ال سيما أن الطلبة ومساند اليدين والمقابض وا  

فما فوق لن يسمح له    37.5تقاس درجة حرارة الطلبة قبل صعودهم إلى الحافالت من قبل مشرفة الحافلة وتسجل درجة حرارة الطلبة وأي طالب تكون درجة حرارته  -

 بالصعود إلى الحافلة 

ة المدرسية ويمنع أي طالب ال يرتدي الكمامة من صعود الحافلة يشترط لبس الكمامة من قبل الطلبة قبل دخولخم إلى الحافل -  

ومي من أسباب الغياب مع أولياء يتم االحتفاظ بسجل يومي يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج رحالت النقل اليومية ويتم تسجيل الغياب ثم يتم التحقق بشكل ي -

 أمور جميع الطلبة

عد التي  عد داخل الحافلة بحسب الطاقة اإلستيعابية لكل حافلة وبما يتناسب مع أعداد الطلبة ووضع عالمات على الكراسي إلرشاد الطلبة إلى المقاتنظيم جلوس الطلبة بتبا -

 تسمح باستخدامها 

التنفسي والتخلص من المهمالت وغيرهاإضافة الفتات توعوية كافية داخل الحافلة لتوجيه الطلبة نحو اتباع ممارسات النظافة والتعقيم مثل نظافة الجهاز  -  

مئوية فما فوق ال يسمح له بالصعود إلى الحافلة بل يتم تسليمه إلى ولي أمره ثم التواصل معه من قبل الشخص المختص من   5.37في حال كانت درجة حرارة الطالب  -

اتباعها والجهات الواجب التواصل معهاالمدرسة إلرشاده حول اإلجراءات الواجب   

على أحد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة المدرسية فينبغي اعتباره كحالة مشتبه بها وعلى مشرف الحافلة أن يقوم مباشرة بإبالغ   19في حال بدأت تظهر أعراض فيروس كوفيد  -

ؤول عنه وإن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة إلى منازلهم سمسؤول الصحة والسالمة في المدرسة والذي ينبغي عليه االتصال مباشرة بإدارة المدرسة وولي أمر الطالب أو الم

وال مع إبالغ ولي أمره من قبل الشخص المختص من المدرسة وأما إن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة للمدرسة فيتم حينها عزل الطالب  فيتم توصيل الطالب المشتبه بإصابته أ

 وإرساله إلى المنزل

المدرسة   المحور السابع: إجراءات التغذية داخل  

والسالمة الغذائية   تفعيل نظام حجز الوجبات المسبق بالتنسيق مع أولياء األمور ومسؤول المقاصف حيث يتم توزيع الوجبات بشكل يومي مع مراعاة شروط النظافة -

اشتراك شهري/ فصلي ي الوجبة الغذائية بتوفير وجبات معقمة داخل الفصول لجميع الطلبة من خالل واالشتراطات الصحية ف  

الجتماعي والتزام الطلبة بارتداء الكمامة طيلة وقت الشراء وتوزيع الطلبة على مجموعات بما االسماح بعمليات البيع والشراء داخل المقصف مع ضمان مسافات التباعد  -

 يضمن التباعد االجتماعي  

ن ة الصف الواحد ومتريانشاء جدول زمني يضمن توزيع استراحات تناول الطعام على فترات مختلفة بما يسمح بتطبيق شروط التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين طلب -

 بين طلبة الصفوف المختلفة
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المناوبين المشرفين على استراحات تناول الطعام  دسوف يتم زيادة أعدا -  

أو الشراء من مقصف المدرسة   هال يسمح باستخدام برادات المياه لذلك يجب على الطالب إحضار مياه الشرب الخاص ب -  

تيكية )ذات االستخدام لمرة واحدة( مع منع تبادل األطعمة مع ضرورة االلتزام بالمعايير الواردة في تعميم  وجبات الطعام الخاصة بهم في أواني بالس  إحضارللطلبة يسمح  -

 التغذية المدرسية الذي سوف ترسله لكم المدرسة 

جميع التفاصيل اإلضافية حول أسعار الوجبات الجاهزة وشروط إحضار الطعام من قبل الطالب سوف تصلكم في تعميم منفصل -  

ور الثامن: نموذج تعهد ولي األمر وإقرار الحالة الصحية للطالبالمح  

بنته من داخل المدرسة + نموذج إقرار بالحالة الصحية للطالب، ويجب على ولي األمر االطالع عليه ثم  إبنه/ إمرفق مع هذا الدليل نموذج لتعهد ولي األمر الذي يختار تعلم  -

سة التوقيع عليه خطيا من خالل زيارة المدر  

 نموذج تعهد ولي األمر للطلبة الذين يتعلمون من داخل المدرسة 

لتزام به كامال يتعهد ولي األمر بأنه قد اطلع على كافة اإلجراءات والمعايير الموضحة في الدليل اإلرشادي لولي األمر الذي عممته المدرسة ويتعهد باال -1  

قبل مغادرة المنزل 19ل ظهرت عليه أعراض كوفيد يتعهد ولي األمر بإبقاء ابنه/ ابنته بالمنزل في حا -2  

يتعهد ولي األمر بسرعة االستجابة الستالم ابنه في حال المرض أو االختالط مع حالة مشتبه بها  -3  

االلتزام بعدم إحضار األبناء للمدرسة في حال كانت نتيجة الفحص لهم إيجابية وبمواصلة التعلم عن بعد حتى تظهر النتيجة سلبية -4  

يتعهد ولي األمر بتوفير كافة معدات الوقاية الشخصية وتشجيع األبناء على االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة داخل المدرسة  -5  

أيام قبل   4  سنة فأكثر وإظهار نتيجة الفحص للمدرسة على أن ال يزيد موعد إجراء الفحص عن  12للطلبة الذين يكون عمرهم  19يتعهد ولي األمر بإجراء فحص كوفيد  -6

 بدء دوام الطالب 
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 إقرار وتعهد 

رشاديبخصوص االطالع على الدليل اإل  

 

بأنني اطلعت على الدليل اإلرشادي وأتعهد   .................................................... ولي أمر الطالب/ة ............................................ ............... ...... أقر أنا  

   كافة التبعات القانونية والصحية التي تخص أبنائي أوال وصحة أفراد المجتمع المدرسي تحمل ن أبااللتزام به وأ

............... ...........................  التاريخ  ................ ................ ....... التوقيع ...................................اسم الطالب/ة   

 

...................................................................................................... 
 نموذج اإلفصاح عن السفر والوضع الصحي 

 

السفر في حال سفر الطالب أو أي فرد من عائلته المقيمين بالدولة ويتم إرفاق ما يثبت تاريخ الدخول للدولة يُطلب نموذج اإلفصاح عن   

........... ............................................................ : .........اسم الطالب/ة المسافر/ة   

................... ...............................صلة القرابة مع الطالب:    .........................  ................... .............. ........... اسم عضو األسرة )المسافر(:    

............................ ................... ................... ......... جهة السفر:   ...................  .............................................. الصف الذي يدرس فيه الطالب:   

..................................... ......... ..............  منفذ الدخول للدولة:     ................................................... ................................   تاريخ الوصول للدولة:  

 

...................................................................................................... 
 إقرار وتعهد 

 بخصوص األمراض المزمنة

..................... ........................................ ولي أمر الطالب/ة:     ....................................... ................................................. أُقر أنا    

 بأن إبني/ إبنتي ال يعاني من أية أمراض مزمنة أو مشاكل صحية تتعلق باألمراض التنفسية أو نقص المناعة وأتحمل مسؤولية هذا اإلقرار 

....... ........................................... ..... الصف الذي يدرس فيه الطالب: ................ ..................................................................... ..ة: /اسم الطالب   

.  ......................................... ... التاريخ: ...... ................................التوقيع: ....... ............ .............................................................. ....اسم ولي األمر:   
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 إقرار وتعهد 

 

بما يلي:   ............................. المسجل في صف ............................................................ أقر وأتعهد أنا ولي أمر الطالب   

 

كاملة. الرمثاء، وااللتزام بها  - اإلطالع على كافة اإلجراءات والمعايير الواردة في دليل أولياء األمور اإلرشادي لمدرسة الكمال األمريكية الخاصة -  

لكتروني توفير جهاز حاسوب أو تابلت إلبني/ إبنتي يفي بغرض التعلم اإل -  

توجيه إبني/ إبنتي لما يلي:  -  

اتباع السلوكيات التربوية المناسبة خالل حصص التعلم الذكي  -1  

االنضباط وااللتزام بمواعيد الحصص عن بعد واحترام توجيهات المعلم  -2  

ثناء الحصص فتح الكاميرا والمشاركة أ -3  

أداء الواجبات وتسليمها في مواعيدها المحددة -4  

عدم التشويش على الزمالء في الصف أو المعلم/ سيتم تطبيق الئحة السلوك المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم  -5  

االلتزام بالزي المدرسي وتوفير كافة مستلزمات الحصة من كتب وقرطاسية وأدوات  -6  

الجلوس في مكان هادىء واالبتعاد عن مصادر الضوضاء والتشويش  -7  

االلتزام باختيار نموذج تعلم مناسب للطالب وااللتزام به منذ بداية العام الدراسي  -8  

أو االنصراف ظهرا لمصلحة كافة المتواجدين في المدرسة اااللتزام بعدم دخول المدرسة عند التوصيل صباح -9  

الب وعدم االنتظار داخل المدرسة لمدة أكثر من عشر دقائق سرعة انصراف الط -10  

االلتزام بالتعاميم والتوجيهات واإلرشادات الرسمية التي تصل من المدرسة عبر قنوات التواصل اإللكترونية للمدرسة -11  

 

....................................................................  التاريخ:  .....................................................................................  توقيع ولي األمر 
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