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مقدمة01

ي ظل األوضاع
 
ي المؤسسات التعليمية ف

 
الراهنة العودة التدريجية للدوام ف

وط أحد ذا وه،تغيير نظرتنا للشأن الصحي لكبير مام تحد  أتضعنا جميعا  الشر

ة طبيعيةاأل .وىل للعودة لوتير

ط األساسي للعودة اآلمنة هو ،نتشار الوباء إلمنع  سؤولية الترصف بمالشر

امواإل ز ي من شأنها خفض مبادئ الصحية البلي 
صابة ل او العدوى إحتمالالت 

وس ب ،الكورونا فير إىل الحد األدن 

:هي المبادئ 

משרד החינוך

2M

عدم الحضور للروضةالنظافة الشخصيةالحفاظ عىل التباعد
  حال المرض

ز
ف
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إرشادات عامة02

  رياض الطفال 
ز
؟(6حت  3عمارأ)كيف ستقام الدراسة ف

משרד החינוך

يزيد عن ، ما ل دائمتير  ير  مجموعتىلإيجب تقسيم األطفال 
18 

ا
ي كل مجموعةطفل
 
.ف

 
 
ي الروضة3درس كل مجموعة ت

أيام متتالية 3و،أيام متتالية ف 
ي 
ي البيت بواسطة منظومة البث الوطت 

ف 
ي كل أسبوع للحفاظ عىل)

 
( العدليمكن تبديل األيام بير  المجموعات ف

14:00-7:55بير  رياض األطفال ساعات عمل 

قس  
ُ
، سيتىلإم كل مجموعة ست م فصلهما مجموعتير  فرعيتير 
 يفص  )لمربية الروضةاحةبالوسائل المت

 
(ل لحقا

مجموعات6مع ما يصل إىل جتمعتن ألمساعدةل/لمربيةليمكن 
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إرشادات عامة02

؟بالعدوىأعضاء الطاقم والطفالإصابة كيف نمنع 

משרד החינוך

األولد وأعضاء الطاقمعىل 
و أذا شعروا بالسوء إعدم الحضور 

درجة38حرارة تزيد عن الإذا كانت

عد نحرص عىل غسل اليدين وخاصة ب
عند الخروج من المرحاض و األكل

ي وبعد  النشاط الخارج 

ي رتداءإعىل الطاقم 
الكمامات ف 
.ساحة الروضة والبوابة

ىلي اهدخال األإمنع يُ 
الروضةىلإو الزوار أ
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مقطع فيديو لألطفال–إرشادات عامة 02
משרד החינוך

هناوا اضغط،ذا لم يفتح الفيديو إ

،ماتتباع التعليإعىل إحرصوا 
.هذا سينقذ حياتكم

https://www.youtube.com/watch?v=MuupARqLF-s
https://www.youtube.com/watch?v=MuupARqLF-s
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ات المطلوبة03 التحضير
משרד החינוך

ة يجب تجهير  خط
ر أسبوعية بحضو 
وبمشاركة جميع 

الطاقم أعضاء 
.التعليمي 

يجب تقسيم 
ىلإالطالب 

مجموعات وإبالغ 
.ماتبالتعليىلي اهاأل

 
ُ
منع النشاطات ت

هات  الجماعية والي  
والتجمعات بغرض

.  نشطةاأل 

الخطة ستكون 
:ضمن محورين
ي 
المساحات الت 

شطة نفيها األ ستتم
.وطبيعتها



ات المطلوبة 03 النظام والنظافة–التحضير
משרד החינוך
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،مراحيضال: مع التشديد عىل،نحاء الروضة بشكل مستمر أيجب تنظيف كافة 
ي يعتاد األطفال لمسه،المقابضالدرابزين،

.  اوكل األدوات واأللعاب الت 

منفصلير  يمكن تقسيم مساحة الروضة اىلي قسمير  

. طاولت أو كراسي ،بواسطة حاجز 

 
 
تجفيف صابون ومناديل ورقية لتحتوي عىل مرحاض الأن غرف يجب التأكد دوما

.اليدين

ي أماكنأنحاء الروضةعي  لفتات وملصقات واضحةتعليق يجب 
بارزة،، ف 

ح .وغسل اليدينأهمية التباعد تشر
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ات المطلوبة03 لهوسائل التعامل مع ال–التحضير
משרד החינוך

ات والتوعيةمشاركة األ ي التحضير
هل ف 

ةالتوعية بكافة الجراءات  ي في 
 
 ف
 
ما بعد والقواعد أيضا

ي الظهر
البيت وف 

ي المدخل عند 
ي إالحرص عىل عدم التجمهر ف 

حضار األولد أو ف 
لىلإأخذهمموعد المي  

ورة التوقيع عىل القرار الصحي  التوعية بض 
.  الروضةىلإقبل الدخول كل يوم 

لرسال رسائل توعية بخصوص الكورونا لألهإ

ي حال ظهور أي بشكل فوريلمربيةابالغ إ
رض المعراض من أف 

ة/الطفللدى



10

الدخول والخروج–تعليمات مهمة لليوم الدراس  04
משרד החינוך

يجب الحفاظ عىل 
عند ينمسافة مي  
من والخروجالدخول
.الروضة

هل تقع عىل األ
حضار إمسؤولية 

األطفال للروضة 
.وأخذهم

قبل الدخول، 
نأيجب التأكد من 

 
 
عوا األهل قد وق

ي  .عىل القرار الطت 



تعليمات مهمة لليوم الدراس  04
משרד החינוך
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ي كافة ،للحفاظ عىل مسافة التباعد 
ي نفس روضةنحاء الأيجب القيام بالنشاطات ف 

ف 
ي ساحات اللعبالوقت

.  الخو ة المكتب،مكان الرياضة،نشطةغرف األ ،بداعال ،، ف 

 ستقام 
 
ي قاءاتالل

،مجموعتير  ف 

.عضمن بعضهم البينن األطفال يجلسون بمسافة مي  أيجب التأكد من 

.مكانيجب تهوية الصفوف والغرف قدر ال 

،يجب الحفاظ عىل النظافة الشخصية ألفراد الطاقم واألطفال
عند الخروج من المرحاض وعند العودة من ،كلقبل وبعد األ : وخاصة
.الساحة

שלום  

'כיתה א

.  ينفراد الطاقم من مجموعة إىل مجموعة، يجب الحرص عىل غسل اليدأإنتقالعند 
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وجبة الفطور–تعليمات مهمة لليوم الدراس  04
משרד החינוך

.  يجب وضع غطاء عىل الطاولة عند تناول الطعام

-ضيجب عىل األطفال تناول الطعام مع الحفاظ عىل مسافة التباعد من بعضهم البع
ي طاولت منفصلة

ة،ف  ي مجموعات صغير
.مكانقدر ال ينمع الحفاظ عىل مسافة مي  ،ف 

.  كليجب تنظيف الطاولة قبل وبعد األ 

:نصح األهل بإرسال طعام صحي يُ 
.خضار وفواكه،سندويشات ذات مكونات صحية

حضار وجبة الفطور من البيتإعىل الطالب 
ي وجبة الفطورتقام لن )

(.  وجبات جماعية ف 

ةم مكتوبؤهسما، أحضار زجاجات مياه خاصةإعىل الطالب 
.  عليها


