مدرسـة الشــارقـة اخلـاصـة

Sharjah Private School

دليل ولي األمر للتعلم اهلجني العام الدراسي 2021 / 2020
أوالً :إجراءات املدرسة استعدادًا للعام الدراسي اجلديد : 2021/2020

اإلجراءات

المحاور

 حصر الطلبة الذين لديهم حاالت مرضية وأصحاب الهمم . حصر أولياء األمور الذين يرغبون في تعلم أبنائهم عن بعد . حصر الطلبة الذين يرغب أولياء أمورهم في تعلمهم في المدرسة . اشتملت قائمة من يتعلمون عن بعد جميع الحاالت المرضية المزمنة وكل من يتعرض لحالةمرضية طارئة خالل العام الدراسي وكل من رغب في التعلم عن بعد خوفا ً على أبنائهم .

 تقسيم طلبة الشعب لمجموعتين تتناوب الحضور للمدرسة ( أسبوع في المدرسةوأسبوع عن بعد ) لمن يرغب في التعلم داخل المدرسة .
 -تم جمع الطلبة األخوة مع بعضهم في أسبوع الحضور للمدرسة لتخفيف العبء على ولي األمر.

 الدوام المدرسي : استنادا ً إلى قرار فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة وهيئة الشارقةللتعليم الخاص  ،سوف يكون التعليم عن بعد من تاريخ األحد الموافق  2020 / 8 / 30ولغاية
الخميس الموافق  2020 / 9 / 10في جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة .
ونظرا ً لعدم اكتمال إرسال األرقام السرية لبرنامج مايكروسوفت تيمز ( )Microsoft Teamsلبعض
الطلبة  ،وعدم انتهاء مؤسسة االتصاالت من رفع القوة التشغيلية لشبكة االنترنت  .فقد قررت إدارة
المدرسة تأجيل تقديم الدروس عن بعد للطلبة من األول إلى السادس األساسي حتى يوم الثالثاء
الموافق  .2020/09/01بينما صفوف الروضة الثانية يوم األحد . 2020/ 9 / 6
 من األحد الموافق  2020 / 9 / 13سيكون الدوام المدرسي وفق المجموعات (  ) Aو (  ) Bو ( ) Cوسيتم إعالمكم بالمجموعات من قبل مشرفة القسم أو معلمة الصف ) .
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حرصت المدرسة على تطبيق جميع إجراءات واشتراطات الصحة والسالمة التي تضمنها الدليل
اإلرشادي إلعادة فتح المدارس :
 اهتمت بتعقيم أرجاء المدرسة ومرافقها ودربت عدد من العاملين على أيدي شركة متخصصةعلى التعقيم الدوري اليومي واألسبوعي للمدرسة وتم منحهم شهادات .
 وفرت المدرسة حاويات للقمامة مغلقة تفتح أوتوماتيكياً. تم توفير المعقمات والصابون وأدوات النظافة في أرجاء المدرسة . تم وضع بوابة تعقيم عند كل مدخل من مداخل المدرسة . تم توفير  25جهاز لقياس الحرارة . تم توفير غرفة لعزل من ترتفع حرارتهم أو تظهر عليهم أعراض مرضية. وضعت الالفتات اإلرشادية وخططت الساحات والممرات والغرف الدراسية لتحديد اتجاهات السيروالتواجد بما يضمن التباعد الجسدي .
 -نظمت الغرف الصفية بحيث يتوفر مسافة متر ونصف بين مقاعد الطلبة وبينهم وبين مكتب المعلمة .

 تم استبدال أثاث قسم الروضة بأثاث حديث يوفر درج ومقعد خاص بكل طفل وتتراوح كثافةالغرفة الصفية بين  12-10طفل .
 تم تحديث البنية التحتية للتعلم الذكي بالمدرسة . لن يتم استخدام الصاالت الرياضية وغرف األنشطة والمصلى والمختبرات والمكتبة ويستعاضعنها بأنشطة افتراضية .
 لن يتم تنفيذ فعاليات وأنشطة داخل أو خارج المدرسة لتجنب االختالط واالزدحام .حفاظا ً على سالمة الطلبة لن توفر المدرسة خدمة النقل المدرسي في شهر سبتمبر لحين اتضاح
األمور  ،وعلى ولي األمر الراغب في تعلم ابنه بالمدرسة احضار ابنه صباحا ً واستالمه ظهرا ً وفق
المواعيد واإلجراءات التي تحددها المدرسة .
لن يتم تشغيل المقصف المدرسي وعلى الطلبة إحضار ما يلزمهم من طعام صحي ومياه
حيث ستتم إزالة برادات المياه .
سيتم تعقيم الكتب فور استالمها من شركة التوزيع ووضعها في أكياس معقمة ثم تسليمها للطالب
خالل اليوم الدراسي في حال سداد ولي أمره رسوم الكتب المدرسية .
أما مالبس الطالبات ومرحلة الروضة سيتم توزيعها عصرا ً بعد تعقيمها وفق جدول زمني تحدده
المدرسة .
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 تلتزم المدرسة بالرسوم الدراسية المعتمدة لها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص دون زيادة . وفرت المدرسة خيار التسجيل والدفع االلكتروني ألولياء األمور وحددت لهم حساب خاص بذلكوتم وضع استمارات التسجيل على موقع المدرسة والتعميم الخاص برقم الحساب واإليميل الذي
ترسل عليه المستندات المطلوبة .
 توجد مرونة في التعامل مع أولياء األمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل والدفع إلكترونياباستقبالهم تباعا ً وفق موعد محدد مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية .
 على كل ولي أمر تسديد الرسوم المدرسية المتبقية عليه من العام الدراسي الماضي وتسديدرسوم الفصل الدراسي األول  ،ثم سداد رسوم الفصل الثاني والثالث قبل بدء كل فصل .
 ستقوم المدرسة بتحديث الرقم الخاص بكل طالب للتعلم االفتراضي ولن يتسلم الرقم الجديدسوى من سدد الرسوم المدرسية عن العام السابق .
 يتم استقبال الطلبة ابتداء من السابعة صباحا ً من أولياء أمورهم عند البوابة المخصصة لكلقسم حيث يسمح لشخص واحد فقط من أسرة الطالب بتسليم الطالب للمشرفين عند المداخل
المحددة من قبل اإلدارة وعدم السماح لهم بتجاوز منطقة التسليم أو بدخول الفصول الدراسية.
 يمر الطالب ببوابة التعقيم ثم ينتقل لنقطة قياس الحرارة ويتوجه بعدها إلى صفه متتبعا ً الخطوطواإلشارات التي تم وضعها في الساحات والممرات .
 تم إلغاء مناطق انتظار الطلبة في الساحة ظهرا ً ووفرت المدرسة أجهزة السلكية عند البواباترقم  4 / 3 / 1حيث ينادي ولي األمر على ابنه ويتوجه االبن تحت إشراف المناوبين للبوابة
ليتسلمه ولي أمره.
 في حال وجود أكثر من ابن في المدرسة ينادي ولي األمر على ابنه األكبر الذي يتولى مسؤوليةاستدعاء إخوته األصغر بمساعدة المناوبين ثم يتوجهون للبوابة حيث ينتظرهم ولي األمر.

 لن يسمح لكبار السن من أولياء األمور بالحضور الستالم أبنائهم من المدرسة. تم تزويد العيادة المدرسية بهاتف متحرك خاص بالتواصل مع أولياء األمور والطلبةرقم الهاتف 0508446399 :
 تم تزويد كل قسم من أقسام المدرسة بهاتف متحرك خاص بتواصل أولياء األمور مع مسؤولةالقسم والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم لهم :
قسم البنين من  : 6 / 5 / 4رقم الهاتف 0505103435
قسم البنات من  : 6 / 5 / 4رقم الهاتف 0562636350
قسم الصف الثالث  :رقم الهاتف 0507332546
قسم الصف الثاني :رقم الهاتف 0566916329
قسم الصف األول  :رقم الهاتف 0507590081
قسم الروضة الثانية :رقم الهاتف 0567707913
كما تتولى موظفة االستقبال الرد على استفسارات أولياء األمور عبر هاتف المدرسة رقم 065664330
 -يتم توظيف وسائل التواصل االجتماعي لدعم التواصل مع أولياء األمور وإعالمهم بكل جديد .
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 أعدت المدرسة خطة التثقيف الصحي واالجتماعي والنفسي للطلبة وسيتم البدء في تنفيذها قبلعودة الطلبة للمدرسة لتوعيتهم بدورهم عند افتتاح المدرسة ومسؤولياتهم في حماية أنفسهم
وواجباتهم في االلتزام بتعليمات الصحة والسالمة .
 تم التخطيط للتوعية اليومية المستمرة للطلبة بالممارسات اآلمنة للوقاية من كوفيد ، 19والمخاطر المترتبة على عدم االلتزام بها بداية كل حصة ومن خالل التوجيه اليومي المباشر
وبعرض الفيديوهات التوعوية .
 يتم تدريب الطلبة على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين ومراقبة مدى التزامهم بتطبيقها خاللاليوم الدراسي.
 تم وضع خطة لتوعية وإرشاد وتدريب أولياء األمور . يتم توعية الطلبة بالمواطنة الرقمية والتنمر االلكتروني وكيفية حماية أنفسهم من التنمر . سيتم تطبيق الئحة االنضباط السلوكي وااللتزام بإجراءات واشتراطات الصحة والسالمة . وفي حال عدم التزام بعض الطلبة رغم التوجيه واإلرشاد ومحاولة تعديل السلوك سيتم تطبيق الجزاءالمترتب على تكرار المخالفة وتحويل من ال يلتزم باشتراطات الصحة والسالمة للتعلم عن بعد .

ثانياً  :دور ومسؤوليات ولي األمر عند إعادة افتتاح املدرسة وعودة الطلبة تدرجييا للمدرسة
 .1يجب أن يحرص ولي األمر على تبليغ إدارة المدرسة إن كان ابنه يعاني من أي أمراض صحية أو نقص في المناعة
وتقديم كافة التقارير الطبية.
 .2يجب تحقق ولي األمر من سالمة ابنه وعدم مخالطته أشخاص مصابين قبل الدوام الدراسي بأسبوعين على األقل.
 .3التواصل مع إدارة المدرسة في حالة اإلصابة أو االشتباه أو المخالطة ،مع الحرص على إبقاء الطالب في المنزل
واتخاذ التدابير الالزمة ،باتباع اإلرشادات الطبية الموصى بها من قبل الطبيب المعالج.
 .4التزام ولي األمر بفحص درجة حرارة ابنه قبل التوجه إلى المدرسة والتأكد من أنها أقل من  37.5درجة .
 .5ضرورة تحقق ولي األمر من توفير معدات الوقاية الشخصية ألبنائه (كمامتان يوميا ً – معقم اليدين – القفازات) قبل
مغادرتهم المنزل.
 .6توجيه األبناء بضرورة االلتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية طوال فترة تواجدهم في المدرسة
 .7توعية األبناء وتدريبهم على اإلجراءات الخاصة بالنظافة الشخصية وأهمية اتباع اإلجراءات االحترازية التي تحددها
المدرسة .
 .8تزويد األبناء باألجهزة والقرطاسية الخاصة بهم و توجيههم لعدم السماح بمشاركتها مع الزمالء .
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 .9اتباع اإلجراءات والمواعيد التي حددتها المدرسة لتنظيم عملية تسليم واستالم األبناء .
 .10التزام أولياء األمور بتسليم أبنائهم للمشرفين عند المداخل المحددة من قبل اإلدارة لكل قسم وعدم السماح لهم
بتجاوز منطقة التسليم أو بدخول الفصول الدراسية.
 .11عدم الدخول للمدرسة إال بموافقة إدارة المدرسة وحسب المواعيد المحددة.
 .12يجب على أولياء األمور استخدام تطبيق الحصن لضمان التتبع في حالة اإلصابة .
 .13يجب على أولياء األمور تزويد أبنائهم بوجبة طعام صحية وفق إرشادات الفريق الطبي بالمدرسة  ،وتزويدهم
بقنينة مياه بالستيكية  ،مع تنبيههم بعدم مشاركتهم طعامهم مع اآلخرين‘ حيث لن يتم فتح المقصف المدرسي خالل
الفصل الدراسي األول .
 .14يجب على أولياء أمور الطلبة الذين يتعلمون بالمدرسة إحضار أبنائهم للمدرسة واستالمهم ظهرا ً ،حيث لن توفر
المدرسة خدمة النقل المدرسي خالل الشهر األول من بدء دوام الطلبة .
 .15يجب على ولي األمر تحديث بيانات أبنائه أوال ً بأول وإبالغ المدرسة بأي تغيير بها .

ثالثاً  :اإلقرارات اليت جيب على ولي األمر التوقيع عليها :
يجب على أولياء أمور الطلبة التوقيع على كل تعهد يتم تعميمه من المدرسة عليهم قبل بداية العام الدراسي أو خالله
حيث تتضمن اإلقرارات ما يلي :
 اإلقرار بسالمة أبنائهم وخلو األسرة من أية حاالت اشتباه كوفيد. التعهد ببقاء األبناء في المنزل إن ظهرت عليهم أعراض كوفيد . 19 التعهد بعدم إحضار األبناء للمدرسة في حال شعورهم بالتعب أو مرضهم أو أنهم ليسوا على ما يرام . ضمان أن األبناء يتبعون متطلبات وإجراءات المدرسة عند العودة للدراسة بعد أيام الغياب. وجوب استالم ولي أمر الطالب ابنه من المدرسة فور اكتشاف مرضه أو مخالطته لحالة مشتبه بها . االلتزام بعدم إحضار األبناء للمدرسة في حال كانت نتيجة الفحص لهم إيجابية  ،وااللتزام بمواصلة التعلم عن بعدحتى تظهر النتيجة سلبية.
 االلتزام بالحجر المنزلي  14يوما ً للطلبة القادمين من السفر وتقديم صورة ختم الدخول للمدرسة ونتيجة فحصسلبية إذا تجاوز عمر الطالب  12عاما ً  ،وصور فحص سلبية ألفراد األسرة الذين رافقوه خالل السفر .
 التوقيع على استمارة تصريح السفر وتقديمها للمدرسة قبل السفر خالل العام الدراسي . -تعبئة استمارة المسح الصحي لولي األمر وأفراد األسرة .

يعتمد مديرة املدرسة
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