
 

 
 
 
 

 
 السادة أولياء األمور المحترمين، 

 
 الصحة والسالمة  اجراءاتالموضوع: 

 
المدرسة   ألف كلمة، فقد قامت إدارة  أن الصورة تساوي  المدرسي، وحيث  حرصًا على سالمة أفراد مجتمعنا 

سالمة طلبتنا  بإعداد دليل مصور وشامل ُيوضح اإلجراءات والبروتوكوالت التي ستعتمدها المدرسة لضمان  
و  المطلوبة  الذي  األعزاء،  الجوانب  جميع  ايغطي  العام  الستقبال  استعداداتنا  في  ضمن  الجديد  لدراسي 

1/9/2020 . 
 

 بناًء عليه، نود إعالمكم باإلجراءات التي سيتم تطبيقها: 
 

تماعي  يتواجد جميع المعلمين خارج مكاتبهم خالل أوقات الفرص للتأكد من تقيد الطلبة بالتباعد االج •
في الساحات والممرات، باإلضافة إلى التأكد من ارتداء الطلبة للكمامات في جميع أوقات تواجدهم  

 خارج الغرف الصفية. 
يتم تعقيم جميع الغرف الصفية والمرافق المدرسية يوميًا بعد انتهاء دوام الطلبة، باإلضافة لتعقيمها كلما   •

 احتاج األمر. 
ومناديل معقمة على طاولة كل طالب من طلبة الروضة، بينما توضع عبوة  يتم وضع عبوة تعقيم،   •

 . التعقيم والمناديل المعقمة على مدخل كل غرفة صّفّية بالنسبة لباقي المراحل
 يتوجب على الطلبة ارتداء الكمامات خالل تنقلهم بين مرافق المدرسة، وخالل تواجدهم في الباص. •
التعقيم التي تم تركيبها على جميع البوابات،    أجهزة من خالل يوميًا  على جميع الطلبة دخول المدرسة   •

 س. ينطبق هذا على جميع زوار المدرسة أيضًا. تعقيم كامل الجسم، والحقائب، والمالب  لغايات
 يتم تعقيم الحمامات مباشرة بعد كل استخدام.  •
 ية حتى إشعار آخر.ُتلغى جميع التجمعات والمناسبات المدرس •
 ُتستبدل حصص التربية الرياضية بأنشطة معينة تضمن تطبيق سياسة التباعد االجتماعي بين الطلبة.  •



 .  ُتغلق كافتيريات المدرسة •
 

الغرفة    يجتمع طلبة الشعبة الواحدة في المنطقة المحددة لهم مسبقًا قبل التحرك برفقة معلمة الصف إلى  •
 الصفية. 

يروس إلى حين وصول ولي أمره. الف  بعوارض تم تجهيز منطقة خاصة لعزل أي طالب يتم االشتباه   •
 سيتم تزويدكم باإلجراءات التي سيتم اتباعها في هذه الحالة الحقًا.

ُيسمح بدخول عدد محدود من أولياء األمور والزوار للمدرسة يوميًا، ويكون ذلك بناًء على موعد مسبق   •
ذر عن استقبال أي زيارات غير محددة مسبقًا. سُيطلب من كل زائر تزويد موظف  مع المدرسة. نعت

 األمن بهويته ورقم هاتفه لغايات تسهيل التواصل معه في حال الحاجة لذلك الحقًا. 
باإلجراءات   • باستمرار  والمعلمين  الطلبة  لتذكير  والممرات  القاعات  في  توعوية  تعليق ملصقات  سيتم 

   المتبعة. 
مرافقات الباصات بتفقد حرارة الطالب يوميًا عند صعوده للباص. في حال مالحظة أي ارتفاع في  تقوم   •

 حرارة الطالب، يتوجب على المرافقة إعادة الطالب إلى المنزل، حيث ال ُيسمح له بالدوام في ذلك اليوم. 
 

 شاكرين لكم تعاونكم 
 

 رئيس هيئة المديرين 
 


