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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

ونظرا  )كوفيد19(  ك��ورون��ا  جلائحة  الراهنة  ال��ظ��روف  ظل  يف 

خل�سو�سية القطاع املدر�سي اخلا�ص من حيث طبيعة االختالط 

التعليمية  العملية  التقارب اجل�سدي يف  نوعا من  يفر�ص  الذي 

ب�سبب الكثافة العددية داخل ال�سفوف الدرا�سية، قامت الوزارة 

بدرا�سة كافة العوامل والبدائل املالئمة لو�سع اإجراءات لت�سغيل 

املدار�ص اخلا�سة للعام الدرا�سي 2021/2020م على النحو االآتي: 

اأوال: التعليم عن بعد: 

مدر�سة �� بكل  اخلا�ص  الوطني  التقومي  وفق  الدولية  املدار�ص 

واخلطط الدرا�سية املعتمدة لديها.

املدار�ص اخلا�سة املطبقة للربامج التعليمية الدولية والتقومي ��

ال�سنوي اخلا�ص ابتداًء من 1�سبتمرب 2020م. 

 :»Blended Learning« ثانيا: التعليم املدمج

للمدار�ص اخلا�سة/التعليم املبكر/اأحادية /ثنائية اللغة التي ��

تتبع التقومي الوزاري، ابتداأ 1نوفمرب 2020م. 
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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

أواًل: اجراءات تشغيل المدارس الخاصة 

املطبقة للربامج التعليمية الدولية واملطبقة لنظام التقومي ال�سنوي اخلا�ص لل�س�فوف )1 – 12( وفق نظام التعليم عن بعد للعام 

نوفمرب 2020، حيث  االأول من  اإىل  �سبتمرب 2020م    1 بتاريخ  ابتداًء من   )19 الدرا�سي 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا)كوفيد 

ت�ستكمل -هذه املدار�ص امل�سار اإليها اأعاله واحلا�سلة على املوافقة من الوزارة- التعليم املدمج وفق البيان ال�سادر من اللجنة العليا 

حول العام الدرا�سي 2021/2020م، مع �سرورة االلتزام باالإجراءات اخلا�سة بالت�سغيل للبدء يف التعليم عن بعد، وذلك على النحو 

االآتي:

توجيهات عامة: 
ومراعاة �� واخل�سو�سية  البيانات  حماية  ت�سمل  والتي  ال�سلطنة  يف  بها  املعمول  بال�سيا�سات  اخلا�سة  والت�سريعات  بالقوانني  التقيد 

القوانني اخلا�سة بالإ�ساءة الإلكرتونية.

�سمان �سالمة الطلبة والكوادر العاملة يف املدر�سة وحمايتهم من البتزاز والتنمر الإلكرتوين، من خالل تقدمي الربامج التدريبية ��

والتوعوية الالزمة.

تقوم املدر�سة بتقدمي الربنامج الدرا�سي التكميلي الذي ي�ستند على تعوي�ص الطلبة الكفايات التي فاتتهم نتيجة تعليق الدرا�سة خالل ��

الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م كما هو مو�سح يف هذه الوثيقة.
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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

اإلجراءات المجال م

التعليمية/املوقع �� املن�سة  ع��رب  امل�����س��وؤول  املعلم  قبل  م��ن  الطلبة  وان�����س��راف  ح�سور  ت�سجيل  يتم 

االإلكرتوين.

متابعة ان�سباط الطلبة يف احل�سور والتوا�سل مع ويل االأمر ب�سكل م�ستمر حول ذلك.��

تنظيم عملية ح�سور 

وان�سراف الطلبة اأثناء اليوم 

الدرا�سي االفرتا�سي

1

االلتزام بالتهيئة املنا�سبة للطلبة يف بداية اليوم الدرا�سي من خالل القاعات الدرا�سية االفرتا�سية��
تهيئة الطلبة لليوم الدرا�سي 

االفرتا�سي
2

املعتمد �� الربنامج  وفق  الدرا�سي  لليوم  املحدد  الزمني  الربنامج  اال�سرتاحة يف  يتم حتديد فرتة 

للمدر�سة �سابقا.
تنظيم ا�سرتاحة الطلبة 3

تقوم املدر�سة بتقدمي الربنامج الدرا�سي التكميلي الذي ي�ستند على تعوي�ص الطلبة الكفايات التي ��

فاتتهم نتيجة تعليق الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م، 

ع��ددا من  اأن  واالإم��ك��ان��ات، وحيث  واالأنظمة  الربامج  امل��دار���ص اخلا�سة من حيث  لتباين  ونظرا  

للمدار�ص  فيمكن  التعليمية،   املن�سات  بعد عرب  الدرا�سي عن  العام  با�ستكمال  قامت  قد  املدار�ص 

حتديد الكفايات الالزمة وحمتوى الربنامج التكميلي عن طريق اختبار حتديد امل�ستوى للطلبة 

خالل االأ�سبوع االأول ملراعاة الفروق الفردية بني الطلبة واحتياجاتهم وامكاناتهم وقدراتهم التي 

تكون  قد حدت من اال�ستفادة الكاملة للطالب من التعليم عن بعد واكت�سابهم املهارات الالزمة 

للم�ستوى املطلوب خالل تلك الفرتة.

يتم الرتكيز على الكفايات واملهارات واملعارف االأ�سا�سية يف املواد الدرا�سية وتقدميها خالل فرتة ��

من اأ�سبوعني اإىل اأربعة اأ�سابيع  من العام الدرا�سي 2021/2020م.

الربنامج التكميلي 4

يجب اأن تكون كثافة الطلبة داخل ال�سفوف الدرا�سية االفرتا�سية هي ذاتها يف القاعات الدرا�سية ��

العادية.
كثافة ال�سفوف الدرا�سية 5

اإعداد اخلطط الدرا�سية من قبل املدر�سة الإعادة توزيع املنهج مبا يتنا�سب مع الربامج التعليمية ��

الدولية وفق ما تعتمده املوؤ�س�سات املانحة لهذه الربامج.
اخلطط الدرا�سية 6

الطلبة �� وبني  والطلبة  املعلم  املبا�سر بني  التفاعل  تراعي  بحيث  متوازنة  ب�سورة  الدرو�ص  تقدمي 

واأقرانهم.

توفري امل�سادر التعليمية االلكرتونية وامل�سجلة املالئمة لتكون متاحة ومي�سرة للطلبة. ��

التفاعلي �� ال�سيغ ومت�سمنة للمكون  التي تقدم للطلبة متعددة  املهام  اأو  االأن�سطة  اأن تكون  يجب 

ومراعية للفروقات الفردية والقدرات املختلفة للطلبة.

املتابعة امل�ستمرة من املعلمني واالإداريني للطلبة، وحل امل�سكالت الفنية والتقنية التي تواجههم. ��

والتوا�سل الفعال مع اأولياء االأمور للتعامل مع اأية حتديات تواجه الطالب .

طرق واآليات التعليم والتعلم 7

تطبيق اآليات مو�سوعية ملتابعة اأعمال الطلبة عرب املن�سة التعليمية بالتن�سيق مع دائرة االإ�سراف ��

والتقومي باملديرية، وتقييم الطلبة من خاللها وتقدمي التغذية الراجعة لهم ورفد اأولياء اأمور 

الطلبة مب�ستويات اأبنائهم ب�سورة م�ستمرة. ومناق�سة التحديات واملعاجلة املطلوبة/املنا�سبة. 

)علما باأن هذه االإجراءات قابلة للتعديل وفقا الأية م�ستجدات حول التقومي الرتبوي ت�سدرها الوزارة(.

اأو املحولني من املدار�ص االأخرى يتم �� بالن�سبة المتحانات القبول يف املدار�ص للطلبة امل�ستجدين 

تنفيذها عن بعد ح�سب ما هو معتمد من �سوابط واإجراءات من الوزارة. 

تقومي الطلبة 8
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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

تفعيل املختربات االفرتا�سية ملواد العلوم / تقنية املعلومات ) احلا�سوب(. �� املختربات  9

توفري ن�سخة اإلكرتونية للمناهج مع مراعاة املكون التفاعلي اإن اأمكن.��

توفري م�سادر تعليمية اإثرائية اإلكرتونية ح�سب املعتمد من الوزارة.��

املناهج الدرا�سية 10

لعقد �� االإل��ك��رتون��ي��ة  التطبيقات  اأو  للمدر�سة  االإل���ك���رتوين  التعليمية/املوقع  املن�سة  ت��وظ��ي��ف 

االجتماعات االفرتا�سية.

اجتماعات الهيئة االإدارية 

والتدري�سية.
11

والتعلم  التعليم  عملية  جوانب  جميع  لتفعيل  اإل��ك��رتوين  موقع   / تعليمية  من�سة  مدر�سة  كل  اعتماد 

واالإدارة املدر�سية والتوا�سل بني املدر�سة واالأ�سرة، مع مراعاة االآتي: 

املعلم، �� االأم��ر،  االإلكرتوين لكل من )الطالب، ويل  املوقع  املن�سة/  اإر�سادية ال�ستخدام  اأدل��ة  و�سع 

االإدارة املدر�سية(.

املوقع �� التعليمية/  املن�سة  ا�ستخدام  اأثناء  ال�سلوكي للطلبة  االنتظام واالن�سباط  االلتزام بقواعد 

االلكرتوين.

)ال�سفية �� املنهجية  واالأن�سطة  ال��درو���ص  لتنفيذ  االل��ك��رتوين  امل��وق��ع  املن�سة/  ه��ذه  توظيف  يتم 

والال�سفية(.

توفري التدريب االلكرتوين الالزم ال�ستخدام املن�سة/ املوقع االلكرتوين لكل من )الطالب، ويل ��

االأمر، املعلم(.

املن�سات التعليمية/ املوقع 

االلكرتوين
12

يتم التوا�سل عرب املن�سة التعليمية للمدر�سة، اأو الربيد االإلكرتوين، اأو عرب الهاتف.��

تفعيل خط �ساخن لت�سهيل توا�سل اأولياء االأمور مع املدر�سة.��

التوا�سل مع اأولياء االأمور

الطلبة �� احتياجات  وف��ق  الفئة  لهذه  اخل��دم��ات  لتقدمي  املنا�سبة  وال��ط��رق  الو�سائل  اختيار  يتم 

وظروفهم ال�سحية باالتفاق مع اأولياء االأمور ب�سكل عام.

يتم االتفاق مع ويل االأمر على اخلطة الرتبوية الفردية ح�سب احتياجات الطالب. ��

التي مل حتقق يف �� االأه��داف  وا�ستكمال  الطلبة  الفردية جلميع  الرتبوية  تعديل/تكييف اخلطط 

العام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019 ب�سبب تعليق الدرا�سة.

تدريب ويل االأمر على ا�ستخدام املن�سات التعليمية اإن اأمكن ويف اإطار اتفاق م�سبق وترا�سي بني ��

املدر�سة وويل االأمر.

اأو �� تزويد ويل االأمر بكل ما يخدم تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية وتقييمها عرب لقاءات فردية 

الكرتونية افرتا�سية اأو عرب املن�سات التعليمية.

توفري الدعم الالزم الأولياء اأمور هوؤالء الطلبة مل�ساعدة اأبنائهم لتحقيق اأهداف اخلطة الرتبوية ��

الفردية مع املدر�سة. 

الرتبية اخلا�سة  14
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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

»Blended Learning« ثانيا: التعليم المدمج

املطبقة للربامج التعليمية الدولية واملطبقة لنظام التقومي ال�سنوي اخلا�ص لل�س�فوف )1 – 12( وفق نظام التعليم عن بعد للعام 

نوفمرب 2020، حيث  االأول من  اإىل  �سبتمرب 2020م    1 بتاريخ  ابتداًء من   )19 الدرا�سي 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا)كوفيد 

ت�ستكمل -هذه املدار�ص امل�سار اإليها اأعاله واحلا�سلة على املوافقة من الوزارة- التعليم املدمج وفق البيان ال�سادر من اللجنة العليا 

حول العام الدرا�سي 2021/2020م، مع �سرورة االلتزام باالإجراءات اخلا�سة بالت�سغيل للبدء يف التعليم عن بعد، وذلك على النحو 

االآتي:

الطاقة �� الطلبة ح�سب  اإىل 30% من عدد  املدر�سة اخلا�سة. )من %70  اإىل  بالتناوب  الطلبة )12-1(  الن�سبة املحددة من  ح�سور 

ال�ستيعابية للمدر�سة، من حيث اإمكاناتها املادية واملكانية(، وذلك يكون بح�سور جمموعة من الطلبة اأ�سبوعا والأ�سبوع الذي يليه 

املنزل، مع  تنفيذها يف  املطلوب منهم  والأن�سطة )الورقية/الإلكرتونية(  باملهام  للطلبة  املدر�سة  تزويد  بعد مع  بالتعليم عن  يكون 

�سرورة مراعاة كافة الإجراءات الحرتازية ل�سمان �سالمة الطلبة.

بالن�سبة ملرحلة التعليم املبكر فيمكن اأن يتم بح�سور الأطفال بالتناوب اليومي/الأ�سبوعي اأو على فرتتني خالل اليوم الواحد، ح�سب ��

اإمكانيات املدر�سة، وذلك كالآتي: الفرتة الأوىل من ال�ساعة ال�سابعة والن�سف اإىل ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا، والفرتة الثانية 

من ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف �سباحا اإىل ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرًا، مع �سرورة اللتزام بتنفيذ عملية التعقيم ال�سامل 

بني الفرتتني وتنفيذ الإجراءات الحرتازية ل�سمان �سالمة الأطفال.

توجيهات عامة: 
من املتطلبات الأ�سا�سية لت�سغيل املدار�ص اخلا�سة اللتزام بكافة الجراءات الحرتازية املقررة من اللجنة العليا واجلهات املعنية ��

بال�سلطنة ووثيقة الإجراءات ال�سحية يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة املعتمدة من الوزارة كحد اأدنى من الإجراءات؛ ل�سمان �سالمة 

الأطفال/الطلبة والعاملني والزوار يف املدر�سة، وميكن للمدار�ص توفري الأدوات والأجهزة التي ت�سمن درجة اأعلى من الجراءات 

الوقائية بعد درا�سة مدى ومالءمتها و�سمان كامل التفاق بني املدر�سة وامل�ستفيد.

ومراعاة �� واخل�سو�سية  البيانات  حماية  ت�سمل  والتي  ال�سلطنة  يف  بها  املعمول  بال�سيا�سات  اخلا�سة  والت�سريعات  بالقوانني  التقيد 

القوانني اخلا�سة بالإ�ساءة الإلكرتونية.

�سمان �سالمة الطلبة والكوادر العاملة يف املدر�سة وحمايتهم من البتزاز والتنمر الإلكرتوين، من خالل تقدمي الربامج التدريبية ��

والتوعوية الالزمة.

تقوم املدر�سة بتقدمي الربنامج الدرا�سي التكميلي الذي ي�ستند على تعوي�ص الطلبة الكفايات التي فاتتهم نتيجة تعليق الدرا�سة خالل ��

الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م كما هو مو�سح يف هذه الوثيقة.

تطبق �� اأن  املطلوب،  اجل�سدي  التباعد  لتحقيق  الب�سرية،  والكوادر  املادية  والإمكانات  املبنى  من حيث  املهياأة  للمدار�ص  ميكن 

التعليم املبا�سر اليومي ملرحلة التعليم املبكر وال�سفوف )1-12(، مع اللتزام بالإجراءات الحرتازية للتعامل مع جائحة كورونا 

)كوفيد 19(، مع �سرورة التزام املدار�ص اخلا�سة بالتن�سيق مع الوزارة لعتماد النموذج الأن�سب لكل مدر�سة. 
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اإجراءات ت�سغيل املدار�س اخلا�سة  للعام الدرا�سي القادم 2021/2020 يف ظل جائحة كورونا )كوفيد 19(

اإلجراءات
المجال م

التعليم عن بعد الحضور المباشر

يتم ت�سجيل ح�سور وان�سراف االأطفال/ ��

ال��ط��ل��ب��ة م���ن ق��ب��ل امل��ع��ل��م امل�������س���وؤول عرب 

املن�سة التعليمية.

م��ت��اب��ع��ة ان�����س��ب��اط ال��ط��ل��ب��ة يف احل�����س��ور ��

م�ستمر  ب�سكل  االأم��ر  ويل  مع  والتوا�سل 

حول بذلك.

يتم تنظيم دخول وخروج االأطفال/الطلبة ��

من بوابات حمددة اإن اأمكن، ومراعاة عدم 

االزدح������ام م���ن خ���الل حت��دي��د ع���الم���ات يف 

االأر�سية ال�سطفاف االأطفال/ الطلبة، من 

الدخول  درج���ات احل���رارة قبل  اأج��ل قيا�ص 

زمني  فا�سل  وج��ود  مراعاة  مع  للمدر�سة. 

كاف بني خروج ودخول املجموعات يف حال 

وجود اأكرث من جمموعة يف نف�ص اليوم.

االل����ت����زام ب��ا���س��ت��خ��دام االأط��ف��ال/ال��ط��ل��ب��ة ��

والعاملني يف املدر�سة الكمامات قبل دخول 

املبنى املدر�سي، مع مراعاة الفئات العمرية 

ح�سب املعتمد يف وثيقة االإجراءات ال�سحية 

يف املدار�ص احلكومية واخلا�سة.

قبل �� م��ن  وال��غ��ي��اب  احل�سور  مراجعة  يتم   

الغياب،  اأ�سباب  ومتابعة  ال�سفوف،  معلمي 

م�ستمر  ب�سكل  االأم���ر  ويل  م��ع  وال��ت��وا���س��ل 

حول بذلك.

 ويف حال اال�ستباه يف االأعرا�ص يتم التوا�سل ��

مع ويل االأمر الإرجاع الطفل/الطالب اإىل 

املنزل ومراجعة املراكز ال�سحية.

ت����ن����ظ����ي����م ع����م����ل����ي����ة ح�������س���ور 

اأثناء اليوم  وان�سراف الطلبة 

الدرا�سي.

1

يف �� للطلبة  امل��ن��ا���س��ب��ة  بالتهيئة  االل���ت���زام 

القاعات  اليوم الدرا�سي من خالل  بداية 

الدرا�سية االفرتا�سية.

ت��ن��ف��ي��ذ ال���ط���اب���ور امل���در����س���ي يف ال�����س��ف��وف ��

الدرا�سية، مع توحيد التوقيت وربط جميع 

ال�����س��ف��وف ع��رب ج��ه��از االت�����س��ال ال��داخ��ل��ي 

)االن����رتك����وم( ل��ت��ق��دمي ال��ن�����س��ي��د ال��وط��ن��ي، 

واالإذاعة اليومية

الطابور املدر�سي 2

يتم حتديد فرتة اال�سرتاحة يف الربنامج ��

ال���زم���ن���ي امل���ح���دد ل��ل��ي��وم ال���درا����س���ي وف��ق 

الربنامج املعتمد للمدر�سة �سابقا.

ميكن للمدر�سة تنظيم الف�سحة ح�سب االإمكانات 

املتاحة وذلك بعدة �سور:

مي���ك���ن ت���ق�������س���ي���م االأط����ف����ال/ال����ط����ل����ب����ة يف ��

جمموعات للخروج اإىل ال�ساحة.

وجباتهم �� ت��ن��اول  لالأطفال/الطلبة  ميكن 

داخ�����ل ال�����س��ف��وف وم����ن ث���م اخل������روج اإىل 

ال�ساحة على جمموعات مع مراعاة حتقيق 

التباعد اجل�سدي املطلوب.

مي��ك��ن ل��ل��م��در���س��ة ت��ق��دمي ال��وج��ب��ات ول��ك��ن ��

ب�سورة منف�سلة ومغلفة لكل طفل/طالب 

واالإج�����راءات  النظافة  وم��راع��اة  ح��دة  على 

االحرتازية.

الوجبة �� توفري  على  االأم��ور  اأولياء  ت�سجيع 

اأمكن  ان  الأب��ن��ائ��ه��م  امل���اء  وقنينة  امل��در���س��ي��ة 

ذلك.

تنظيم عملية ف�سحة الطلبة

)اال�سرتاحة(

3
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ت���ك���ون ك��ث��اف��ة ال��ط��ل��ب��ة داخ���ل �� اأن  ي��ج��ب 

ال�سفوف الدرا�سية االفرتا�سية هي ذاتها 

يف القاعات الدرا�سية العادية.

يف �� الطلبة  ب��ني  ال��ت��ن��اوب  ن�سب  ح�ساب  يتم 

واالفرتا�سية  املبا�سرة  ال��ع��ادي��ة  ال�سفوف 

داخل  االأطفال/الطلبة  كثافة  تكون  بحيث 

ب��امل��در���س��ة حمققة  ال���درا����س���ي���ة  ال�����س��ف��وف 

للتباعد اجل�سدي املحدد من اللجنة العليا 

للتعامل مع جائحة كورونا )كوفيد 19( مع 

�سرورة االلتزام بارتداء الكمامات وغريها 

م��ن االإج������راءات االح���رتازي���ة امل��ط��ل��وب��ة مع 

يف  املعتمد  ح�سب  العمرية  الفئات  م��راع��اة 

الربتوكول ال�سحي.

كثافة ال�سفوف الدرا�سية  4

احلافالت املدر�سية:

االلتزام بالتعقيم امل�ستمر للحافالت.��

االل���ت���زام ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات م���ن قبل ��

ال�سائق وامل�سرف واالأطفال/الطلبة.

اجل�����س��دي بني �� ال��ت��ب��اع��د  بتحقيق  االل���ت���زام 

االأطفال/الطلبة داخل احلافلة.

اإج���راءات االأم��ن وال�سالمة �� االل��ت��زام بكافة 

حول نقل الطلبة يف احلافالت املدر�سية.

النقل اخلا�ص:

بعملية �� القيام  على  االأم���ور  اأول��ي��اء  ت�سجيع 

اأم��ك��ن،  اإن  امل��در���س��ة  واإىل  م��ن  اأبنائهم  نقل 

احل��اف��الت  داخ����ل  ال��ك��ث��اف��ة  لتقليل  وذل����ك 

املدر�سية.

نقل الطلبة  5

تقوم املدر�سة بتقدمي الربنامج الدرا�سي التكميلي الذي ي�ستند على تعوي�ص الطلبة الكفايات التي ��

فاتتهم نتيجة تعليق الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي املن�سرم 2020/2019م، 

من  ع��ددا  اأن  وحيث  واالإمكانات،  واالأنظمة  الربامج  حيث  من  اخلا�سة  املدار�ص  لتباين  ونظرا  

التعليمية،  فيمكن للمدار�ص  املن�سات  العام الدرا�سي عن بعد عرب  املدار�ص قد قامت با�ستكمال 

حتديد الكفايات الالزمة وحمتوى الربنامج التكميلي عن طريق اختبار حتديد امل�ستوى للطلبة 

خالل االأ�سبوع االأول ملراعاة الفروق الفردية بني الطلبة واحتياجاتهم وامكاناتهم وقدراتهم التي 

تكون  قد حدت من اال�ستفادة الكاملة للطالب من التعليم عن بعد واكت�سابهم املهارات الالزمة 

للم�ستوى املطلوب خالل تلك الفرتة.

يتم الرتكيز على الكفايات واملهارات واملعارف االأ�سا�سية يف املواد الدرا�سية وتقدميها خالل فرتة ��

من اأ�سبوعني اإىل اأربعة اأ�سابيع من العام الدرا�سي 2021/2020م.

الربنامج التكميلي 6

املدار�ص اخلا�سة اأحادية اللغة: يتم تطبيق اخلطة الدرا�سية املحددة للمدار�ص احلكومية.��

املدار�ص اخلا�سة الثنائية اللغة: ح�سب اخلطة الدرا�سية املعتمدة .��

الربامج التعليمية الدولية: وفق ما تعتمده املوؤ�س�سات املانحة.��

املدار�ص الدولية: وفق اخلطة املعتمدة يف النظام التعليمي الوطني/الدويل املقدم من املدر�سة. ��

برنامج ثنائية اللغة )للمدار�ص اخلا�سة  ثنائية اللغة املطبقة لنظام  تقومي  خا�ص( وفق الن�سرات ��

التوجيهية ال�سادرة من املديرية.

اخلطط الدرا�سية  7
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ت��ق��دمي ال���درو����ص ب�����س��ورة م��ت��وازن��ة بني ��

احل�سور املادي واالفرتا�سي للح�س�ص.

االل��ك��رتون��ي��ة �� التعليمية  امل�����س��ادر  ت��وف��ري 

وامل�سجلة املالئمة لتكون متاحة ومي�سرة 

للطلبة. 

التي �� امل��ه��ام  اأو  االأن�����س��ط��ة  ت��ك��ون  اأن  يجب 

ومت�سمنة  ال�سيغ  متعددة  للطلبة  تقدم 

للفروقات  وم��راع��ي��ة  التفاعلي  للمكون 

الفردية والقدرات املختلفة للطلبة.

املعلمني واالإداري��ني �� امل�ستمرة من  املتابعة 

والتقنية  الفنية  امل�سكالت  وحل  للطلبة، 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م. وال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال مع 

اأي��ة حتديات  اأول��ي��اء االأم���ور للتعامل م��ع 

اال�ستفادة  من  حتد  وق��د  الطالب  تواجه 

الكاملة من احل�س�ص االفرتا�سية.

احل�سورية �� الدرا�سية  ال�سفوف  يف  العمل 

مع مراعاة االآتي:

 حتقيق التباعد اجل�سدي املطلوب. ��

جتنب االأن�سطة ال�سفية التي ت�ستلزم العمل ��

اجلماعي وتوؤدي اإىل التقارب اجل�سدي.

اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ب��دائ��ل االإل��ك��رتون��ي��ة للعمل ��

اجلماعي.

ع��ن��د ت��وظ��ي��ف ال�����س��ب��ورات ال��ذك��ي��ة ينبغي ��

/االأطفال/الطلبة  املعلمة  بتفادي  االلتزام 

اللم�ص املبا�سر، وا�ستخدام االأدوات الالزمة 

لذلك.

االل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ق��ي��م امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ق��اع��ات ��

الدرا�سية.

الكمامات، �� بارتداء  االأطفال/الطلبة  التزام 

والتعقيم امل�ستمر لالأيادي واالأدوات.

ا���س��ت��خ��دام �� اإىل  ت��وج��ي��ه االأط��ف��ال/ال��ط��ل��ب��ة 

االأدوات اخلا�سة وعدم تبادلها. 

���س��رورة ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��دري��ب االأط��ف��ال/��

التعليمية،  املن�سات  ا�ستخدام  على  الطلبة 

واآلية التعامل معها، وا�سرتاتيجيات التعلم 

الذاتي.

طرق واآليات التعليم والتعلم 8

ت���ط���ب���ي���ق ال����ن����ظ����ام امل���ع���ت���م���د يف ال���ت���ق���ومي ��

االإج��راءات  مراعاة  مع  واخلتامي،  امل�ستمر 

االحرتازية.

مي��ك��ن اال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ب��دائ��ل االل��ك��رتون��ي��ة ��

يف ت���ق���دمي ب��ع�����ص االخ����ت����ب����ارات وع��م��ل��ي��ات 

الت�سحيح.

وفقا  للتعديل  قابلة  االإج����راءات  ه��ذه  ب��اأن  )علما 

الأية م�ستجدات حول التقومي الرتبوي ت�سدرها 

الوزارة(.

امل��دار���ص �� يف  ال��ق��ب��ول  الم��ت��ح��ان��ات  بالن�سبة 

املحولني  اأو  امل�ستجدين  لالأطفال/الطلبة 

االأخ���رى يتم تنفيذها ح�سب  امل��دار���ص  م��ن 

م���ا ه���و م��ع��ت��م��د م���ن ����س���واب���ط واإج��������راءات 

م��ن امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��دار���ص اخلا�سة 

االإج������راءات  االل���ت���زام بجميع  م���راع���اة  م��ع 

االحرتازية.

تقومي الطلبة 9
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تفعيل املختربات االفرتا�سية ملواد العلوم ��

/ تقنية املعلومات )احلا�سوب(.

يف ح����ال ا���س��ت��خ��دام اأج����ه����زة احل���ا����س���وب يف ��

امل���در����س���ة ي��ن��ب��غ��ي ال���ت���اأك���د م����ن ا���س��ت��خ��دام 

ال����ق����ف����ازات وت���ع���ق���ي���م اجل����ه����از ق���ب���ل وب��ع��د 

ا���س��ت��خ��دام ك���ل ط��ال��ب وي��ف�����س��ل ا���س��ت��خ��دام 

الطالب حلا�سوبه ال�سخ�سي اإن اأمكن.

يجب �� ال��ع��ل��وم  م���واد  خمترب  ا�ستخدام  عند 

االل��ت��زام ب��االإج��راءات االح��رتازي��ة للتباعد 

اجل�����س��دي امل��ط��ل��وب وا���س��ت��خ��دام ال��ك��م��ام��ات 

والقفازات والتعقيم امل�ستمر لالأدوات.

ا���س��ت��خ��دام امل��خ��ت��رب )ال��ع��ل��وم/ 

احلا�سوب(
10

اإي����ق����اف االأن�������س���ط���ة ال���رتب���وي���ة اجل��م��اع��ي��ة ��

ال��داخ��ل��ي��ة )ب��ك��اف��ة اأن���واع���ه���ا(، واخل��ارج��ي��ة 

واأن�سطة جماعة  املدر�سية،  الرحالت  مثل: 

العمل التطوعي، وغريها(.

م��الح��ظ��ة: ���س��ي��ت��م خم��اط��ب��ة امل����دار�����ص اخل��ا���س��ة 

بامل�ستجدات يف هذا ال�ساأن.

االأن�سطة الرتبوية 11

التعليمية �� امل��ن�����س��ة  ع���رب  ال��ت��وا���س��ل  ي��ت��م 

اأرقام  اأو  الكرتوين،  الربيد  اأو  للمدر�سة، 

هاتفية حمددة من املدر�سة.

تفعيل خط �ساخن لت�سهيل توا�سل اأولياء ��

االأمور مع املدر�سة.

التوا�سل عرب �� على  االأم��ور  اأول��ي��اء  ت�سجيع 

طريق  عن  اأو  للمدر�سة  التعليمية  املن�سة 

الربيد االإلكرتوين اأو االت�سال الهاتفي.

و���س��ع اآل���ي���ات ب��االت��ف��اق امل�����س��ب��ق م��ع اأول��ي��اء ��

االأم������ور ل��ت��ن��ف��ي��ذ االج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات 

اجل�سدي  ال��ت��ب��اع��د  حت��ق��ق  بحيث  ال���دوري���ة 

وت��ع��ل��ي��م��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة جائحة 

كورونا )كوفيد19(.

التوا�سل مع اأولياء االأمور 12

االح��رتازي��ة �� االإج�����راءات  بتطبيق  االل��ت��زام 

والتباعد اجل�سدي املطلوب. 

اأو �� ل��ل��م��در���س��ة  التعليمية  امل��ن�����س��ة  ت��وظ��ي��ف 

التطبيقات االإلكرتونية لعقد االجتماعات.

اج��ت��م��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�����ة 

والتدري�سية.
13

مع �� للمناهج،  اإل��ك��رتون��ي��ة  ن�سخة  ت��وف��ري 

مراعاة املكون التفاعلي اإن اأمكن.

توفري م�سادر تعليمية اإثرائية الكرتونية ��

ح�سب املعتمد من الوزارة.

مغلفات �� يف  ال��درا���س��ي��ة  ال��ك��ت��ب  ت�سليم  ي��ت��م 

م��ن��ف�����س��ل��ة ل��ك��ل ط��ف��ل/ط��ال��ب م���ع م��راع��اة 

االإجراءات االحرتازية والتعقيم.

ال��ت��ق��ل��ي��ل/احل��د م���ن ا���س��ت��ع��ارة االأط���ف���ال/��

الطلبة للكتب وامل�سادر الورقية من مركز 

م�سادر التعلم باملدر�سة

املناهج الدرا�سية 14
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اعتماد كل مدر�سة من�سة تعليمية/ موقع اإلكرتوين ويتم تدريب االأطفال/الطلبة واأولياء االأمور ��

والعاملني باملدر�سة على ا�ستخدامها، وتفعليها ب�سورة م�ستمرة.

املعلم، �� املوقع االإلكرتوين لكل من )الطالب، ويل االأمر،  املن�سة/  اإر�سادية ال�ستخدام  اأدلة  و�سع 

االإدارة املدر�سية(.

يتم اعتماد هذه املن�سة كبديل لتنفيذ االأن�سطة الال�سفية يف املنزل.��

االلتزام بقواعد االنتظام واالن�سباط ال�سلوكي للطلبة اأثناء ا�ستخدام املن�سة التعليمية/ املوقع ��

االلكرتوين.

املن�سات التعليمية 15

الطلبة �� احتياجات  وف��ق  الفئة  لهذه  اخل��دم��ات  لتقدمي  املنا�سبة  وال��ط��رق  الو�سائل  اختيار  يتم 

وظروفهم ال�سحية باالتفاق مع اأولياء االأمور ب�سكل عام.

املجاالت �� كافة  املزمنة يف  واالأمرا�ص  اخلا�سة  واالحتياجات  االإعاقة  ذوي  احتياجات  مراعاة  يتم 

املختلفة املذكورة اأعاله )16-1(.

لالأطفال/�� والوقائية  االح��رتازي��ة  االإج���راءات  مراعاة  مع  اخلا�سة  الرتبية  خدمات  تقدمي  يتم 

الطلبة.

تدريب االأطفال/ الطلبة على اإجراءات ال�سالمة حتى ت�سبح جزءا من برناجمهم اليومي وذلك ��

من خالل ا�ستخدام �سور تو�سيحية لكيفية تعقيم وغ�سل اليدين بطريقة �سحيحة وعدم تبادل 

االأغرا�ص اأو االأطعمة.

تنا�سب تقدمي اخلدمة ح�سب �� التي  والطريقة  الفردية  االأم��ر على اخلطة  االتفاق مع ويل  يتم 

احلالة واحلاجة لتقدمي اخلدمة ب�سورة مبا�سرة اأو عن بعد للطفل/الطالب.

تعديل/تكييف اخلطط الفردية جلميع االأطفال/الطلبة وا�ستكمال االأهداف التي مل حتقق يف ��

العام الدرا�سي ال�سابق 2020/2019 ب�سبب تعليق الدرا�سة.

تدريب ويل االأمر على ا�ستخدام املن�سات التعليمية اإن اأمكن ويف اإطار اتفاق م�سبق وترا�سي بني ��

املدر�سة وويل االأمر.

الكرتونية �� اأو  فردية  لقاءات  عرب  الفردية  اخلطة  تنفيذ  يخدم  ما  بكل  االأمر  ويل  تزويد  	•
افرتا�سية اأو عرب املن�سات التعليمية.

الرتبية اخلا�سة 16


