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ي المدارس تضعنا جميروتي   العودة التدريجية ل
 الدوام ف 

 
ي عا
ف 

،نظرتنا مواجهة تحد حتمي وهو تغيي   للشأن الصحي

وط مع  ، وهذا يشكل أحد الشر تطبيق نمط حياة صحي

ي بلدنا
.األوىل لبداية الروتي   ف 

ي نظام متحاناتتأدية ال لقمنا بتلخيص التعليمات األساسية 
ف 

بية والتعليم وس خالل أالير .الكورونازمة في 

ي المدرسة يجب مراعاة
أثناء التواجد ف 

:األسسإالوقائيةإالتالية

مقدمة|01

الحفاظإعىل
يةالنظافةإالشخص

ةإالحفاظإعىلإمساف
إ للتباعدإينمتر

الحرصإعىل
استخدامإالكمامة

عدمإالحضورإ
إحالةإالمرض ي

 
ف
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متحانالإىلإالوصولإ–متحاناتطريقةإالإ|02

ي قواعد  :المناطقيةأو البلديةللمدارسءالمح 

01

النقليات/ المواصالتإالعامة

د مقعيجب الحفاظ عىل مسافة •
. ة/واحد من السائق

يجب الجلوس بشكل متباعد •
قيةن بعينومتفرق بمسافة مير 

.الركاب

02

المركبةإالخاصة

ي  ةخاصبواسطة سيارة ءيمكن المح 

برفقة األشخاص الذين يعيشون

لممعك ي المي  
.ف 

.  صدقاءممنوع نقل األ 

03

إعىلإاأل ي
قدامالمش 

ي   ءعند المح 
 
ا ،المدرسةىلإسي 

.الحضور وحدكمعليكم 
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ءإ–متحاناتطريقةإالإ|02 ي متحانالإىلإعدمإالمج 

وعدمإالمشاركةإللمدرسة عدمإالحضورإيرج  من الطالب، المعلمي   او الطاقم الداري 
ي ال 

ي حالمتحاناتف 
:أكي  الحاالت التالية او إحدىوجودف 

ي البيت 
 
وجود مريض مؤكد ف

ما فوقو درجة 38.0إذا كانت درجة الحرارة 

ي الحلق اوعراض سعال أوجود 
 
صعوبة تنفسوأآالم ف

ىلي 
ي العزل المي  

 
المكوث ف
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، ىلإدخول الطالب  ي ماتالكماإرتداءمع المدرسة سيكون بشكل تدريح 

ين والحفاظ عىل مسافة الخاصة .وشخصبي   كل شخصمير

للكللمدرسةمعي   موعد حضور يجب تخصيص ، كتظاظاللتجنب 

.طالب

 
 
ق أس، فقطستتواصل السكرتاريا مع الطالب هاتفيا

ّ
عل
ُ
الهواتف عىل قامر ت

.المدرسةمدخل

المدرسةىلإقواعدإالدخولإ–متحاناتطريقةإالإ|02

صفمكانبخصوص ،المدرسةىلإرسال رسائل للطالب قبل وصولهم إسيتم 

تإتتضمنإتعليقإقوائمإعىلإلوحاتإالعالنالنإيتمإ، عىل ذلكوبناء  . إمتحانهم

.وذلك لمنع التجمهر المتحانأسماءإالطالبإوقاعات
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المدرسةىلإقواعدإالدخولإ–متحاناتطريقةإالإ| 02

ة عىل الطالب التوجه مباشر 
للصف الذي سيعقد فيه 

.متحانال 

المدرسةىلإسيدخل الطالب 
إ
 
منإنصفإساعةإقبلإبدءا

.متحانموعدإالإ

، 12:00متحان الساعة ال : مثال
 منسيكون الدخول 

 
بدءا

11:30.

بالحفاظالطالب إرشاد يجب 
ين  من د للتباععىل مسافة مير
.بعضهم البعض

الخاصةيمنع تبادل األدوات
راد فأو بي   أسواء بي   الطالب 

 
 
 الطاقم منعا

 
بعد قبل أو ،باتا

.المدرسةىلإالدخول 

قوائم عىل السيتم الدخول بناء  
ي تح

، سماء األ عىلويتالتر
متحان والصف لكل ساعة ال 

طالب بواسطة مسؤول 
.الدخول للمدرسة
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المدرسةىلإقواعدإالدخولإ–متحاناتطريقةإالإ|02

:عىل كل مدخل من مداخل المدرسة سيكون هناك شخص مسؤول عن

الحفاظ عىل مسافة التباعد، (فراد الطاقمأو )التالمس بي   الطالب، منع التجمهر تالحفاظإعىلإالتعليما

ين) ي –الحفاظ عىل النظافة ، (مير
وضع ف 

ُ
ائق القرار  المدخل وسائل تعقيم وصندوق لوثست

.الصحي 

إ ، قبل دخوله المدر تعبئة نموذج القرار الصحي ،عىل كل شخص يدخل المدرسةتعبئةإالقرارإالصجي
 
.  سةمسبقا

إتوجيه :رشاد الداخلي   بأشع الطرق كما يىلي إتوجيه و الداخلي  

oمتحان،لصفوف ال –الطالبإ 
 
.إليهبالصف الذي يجب عليهم التوجهمع العلم مسبقا

oكل اع إتب، يجب الحرص عىلمتحاناتال لجراءوذات الصلة المحددةلألماكن –أعضاءإالطاقمإ

ي غرفة المدرسي   
.  فويةالشمتحاناتال و حل األسئلة لالتعليمات عند تواجد المدرسي   ف 
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متحاناتتأديةإالإ–متحاناتطريقةإالإ| 02

:متحاناتإدارةإقاعاتإالإ

ي الممرات بي   غرف ال 
 
.متحاناتيجب وضع طاولة عليها وسائل تعقيم ف

ي كل ممر 
الجراءات دون أي تغيي  بمكلف بمراقبة الممر،شخص سيتواجد ، ف 

. المتبعة

اء غسل يديه بالميأنمتحان، ثناء ال أعىل كل طالب يغادر غرفة الصف 

.و التعقيم بالمعقم قبل عودته لغرفة الصفأوالصابون 

ين يجب وضع خطوط  يط ال )عىل األرضية للحفاظ عىل مسافة مير صق عىل بواسطة شر

10حان عن متقاعة ال ىلإرين للدخول المنتظ  ن ال يزيد عدد الطالب أيجب (. سبيل المثال

.طالب
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إصفإبمساحةإ ي
 
إ60ف إمتر

 
إمربعا

 
ا

فراد طاقمأطالب و 15الإيزيدإعنإ

إصفإبمساحةإ ي
 
إ150–60ف

 
إمربعا

 
ا متر

 طالب25الإيزيدإعنإإ
 
فراد طاقمأو ا

إ150زيدإعنإتبمساحةصفإ
 
إمربعا

 
ا متر

 طالب50الإيزيدإعنإ
 
فراد طاقمأو ا

حني  إ–متحاناتطريقةإالإ| 02
َ
عددإالممت

ي كل واحد من 
 
ف

،الخيارات المذكورة
يجب الحفاظ عىل 

ينمسافة  متر
بللتباعد بي   الطال 

.والطاقم
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إوإالشف/ المشاري    عإ–متحاناتأنواعإالإ| 03
 
ةإي

إوإالشفمتحاناتالإالمشاري    عمناقشة
 
ةي

 عىل المدرسة 
ّ
ني   د من تواجد التأك ح 

َ
.الُممت

ث يكون يوىص بتنسيق حضور الطالب لمناقشة المشاري    ع بحي
نامع هناك فاصل بي   كل طالب وطالب وذلك بالتنسيق  ح 

َ
.لُممت

انإمتحالكمامةإأثناءإتأديةإالإرتداءإيجبإ
ينإ .ابينهممعإالحفاظإعىلإمسافةإمتر

 عىل المدرسة 
ّ
خاصةو التخصصد من تواجد معلمي مواد التأك

.الطالبختبار إالمسؤولي   عن أولئك 

 عن لمعلمي   المسؤولي   إىل االطالب سيتم إخراجمتحان إأثناء
.متحانال 
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:يجب الحرص عىل التعليمات التاليةومع ذلك،. السماعية كالمعتادمتحاناتسيتم عقد ال 

السماعيةمتحاناتالإ–متحاناتأنواعإالإ| 03

ةتعقيمإلوحةإالمفاتيحإوالفأرإ
ستخدامبعدإالإ

02

السماعاتإالشخصيةإستخدامإ
فقط

01

يجبإتعقيمإلوحةإالمفاتيحإ
إةوالفأرإ

 
الطالبإدخولقبلإجيدا

لُيمتحنإبواسطةإالحاسوب

03

إالإ،إنذكركم ي
 
ينإف إالسماعيةإايمتحاناتيجبإالحفاظإعىلإمسافةإالتباعدإبمقدارإمتر

 
.ضا
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MP3–األدواتإالمساعدةإ| 04

01

كل الطالب الذين تحق لهم 

،المتحانقراءة ةمالءم

.SDسيحصلون عىل بطاقة 

02
MP3ال يجب تعقيم أجهزة 

مناديل معقمة رطبةبواسطة 

03
م حضار سماعاتهإعىل الطالب 
.الشخصية
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متحانإنهايةإالإ–الملخصإ| 05

تحان م متحان الخروج من غرفة ال عىل الطالب الذي ينهي ال 
 
 
لهإىل عودتهعند و ، ومن المدرسة فورا امالهيجب عليمي   لير 

ي 
.  لمدرسةإىل اتبعها عند حضوره إبالقواعد التر
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الملخص| 05

،جراءاتالحفاظ عىل هذه ال 
.كفيل بإنقاذ حياتك

الرجاء تشغيل مقطع الفيديو 

ي حال لم يعمل مقطع الفيديو 
،ف 

اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=APY419pAN3E
https://www.youtube.com/watch?v=APY419pAN3E

