
  ٢٠٢١.٠٢.٢٢ منإعتبارا اللوائح الخاصة بتناوب الدروس 

 

كما خططنا قبل أسبوعين شباط  ستبدأ الدروس اإللزامية بالتناوب ٢٢من يوم االثنين  إعتبارا  

كل ثاني يومعلى األقل  -أخيًرا الدروس في المدرسة مرة أخرى   

الدروس بالتناوب: جميع األطفال ملزمون اآلن بحضور مقارنة بالخطة السابقةتغيير مهم   

 الحضور إلى المدرسة إلزامي

شباط ٢٢ المعلومات التنظيمية للبدء في  :        

  -  سيتم إبالغ الوالدين من قبل المعلمين حول توزيع طفلهم إلى مجموعات فرعية سيوضح  أيًضا األيام التي يكون فيها

. إذا كان هناك شيئ غير واضح اسأل معلم الصفأيام دراسية في المنزلأو حضور في المدرسة أيام لألطفال   

س: وأوقات الدر  

بما في ذلك أيام الجمعة. ١٢.٠٠حتى الساعة  ٨.٠٠من الساعة دروس لديهم :  الصف األول والثاني  

١٣.٠٠حتى الساعة  ٨.٠٠من الساعة  دروس لديهم :  الصف الثالث والرابع  

 تنطبق إلزامية إرتداء الكمامة واإللتزام بقواعد التباعد والمسافة مداخل المدرسة للصفوف المحددة سابقا تبقى كما هي

 في جميع أنحاء المبنى كما كان من قبل

. يتم التخطيط للتربية البدنية كوقت تمرين في الروتين اليومي ، حيث ال يمكن استخدام الصفيتم تدريس جميع المواد في 

 الصاالت الرياضية

 معظم الدروس ، في العديد من الصفوف كامل الحصة الدراسية ، يتم تقديمها وتنظيمها من قبل معلم الصف

وقت التدريس عند الضرورة المواد اإلختصاصيينيكمل مدرسو   

، لذلك  ير ممكنبواسطة معلم بديل غالتدريس . مستنفدة بالكامل مع هذه الخطة المعلمين والموظفين الموارد البشرية

سيتوجب إلغاء حضورالدروس في المدرسةمرض المعلم في حالة   

في ال توجد دروس لألطفال الذين ال يمكن رعايتهم في المنزل في "يوم التعلم". مجموعات رعاية طارئة سيستمر إنشاء 

 هذه المجموعات ، فقط حيثما أمكن اإلشراف أثناء التمرين

الطارئةيجب التسجيل المسبق للرعاية    

 في الوقت الحالي سيتم تقديم GTS كطوارئ بدون غداء   

GTS  بما أن موظفي    

                    يقومون في الصباح بتقديم الرعاية لمجموعات الرعاية الطارئة فهناك نقص في الموظفين لعرض موسع

 نحن نعمل بعناية على تعديل تدريجي نحو الحياة الطبيعية

 حضور الدروس بالتناوب في المدرسة سيتاح مجددا إجراء تقييمات العمل واألداء للتالميذ في الصف من خالل إلزامية

 بحيث ال يتأثرأي تلميذ سلبا كما في حال حضوره الدروس عن بعد

يتوجب على المعلمين  لذلكب توخي الحذر بشكل خاص: ، يجالطفرات الفيروسية الجديدة في ضوء العدد المتزايد من 

ارتداء الكمامة داخل الصفب والطال  

 



FFP2 / KN95  باستخدام األقنعة الطبية وأقنعة المعلمين يوصى   

لألطفال دون  الكمامة ، حيث ال ينصح طبيا بهذهالكمامات اإلعتيادية ومع ذلك ، يمكن للتالميذ االستمرار في استخدام   

عاًما ١٤سن   

)على سبيل  تظل المسؤولية التعليمية للمعلم -قواعد التباعد والمسافة مع التقيد الصارم بقواعد النظافة األخرى وخاصة 

، واإلمالء أو في تعليم أحرف جديدة  المثال ، نقل محتوى تعليمي جديد في مجال التدريب على االستماع والتحدث ، و

( يمكن نزع الكمامة مؤقتااألمور المتعلقة بالتدريسغير ذلك من   

)على سبيل المثال في االوقات الخالية من التدريس  االستراحات من الكمامة أخذ عدد كاٍف منباإلضافة إلى ذلك ، يجب 

    في الصف أو أيًضا أثناء التمرين وأثناء الرياضة بالخارج مع االلتزام بقواعد التباعد(


