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 المديرون والمديرات األعّزاء،
 

واجهناها في األّول من أيلول، تّم افتتاح جهاز التّعليم كما ُخّطط له،  أكثر من مليوني طالب برغم التّحدّيات الّتي 

 وطالبة داوموا في المدارس كّل يوم، وعلى هذا تستحقّون كّل الّشكر والتّقدير.
 

اًرا وقيادة ومنحتم أنتم، المديرون والمديرات، الّذين تقفون على رأس المؤّسسات التّعليميّة، أنتم الّذين أظهرتم إصر

شعوًرا بالثّقة واألمن في صفوف الطواقم التّعليميّة، األهل والطّّلب وبهذا أتحتم افتتاح جهاز التّعليم بشكل ناجح. 

 وهكذا علينا أن نستمّر بعد عودة الطّّلب من عطلة األعياد )جهاز التّعليم في المجتمع العربّي مستمّر(.
من الجميع أن يبذل جهدًا إضافيًّا وأن نتجنّد مجدّدًا لذلك، وكجزء من استعدادات الوزارة االستمرار في التّعليم يتطلّب 

لتخّطي المرحلة المقبلة، نعمل بالتّنسيق مع الجهات المختلفة حتّى نستمّر في تقليص عدد المتواجدين في عزل 

 ة من خّلل الخطوات التّالية:منزلّي في جهاز التّعليم والمحافظة على صّحة الطّّلب والطواقم التّعليميّ 
 

هذا البرنامج هو تتّمة لحملة األنتيجين الّسابقة الّتي نفذت قبل افتتاح العام الدّراسّي  – 2حملة األنتجين  .1

في منازلكم قبل افتتاح السنة الدراسيّة تّم  في األّول من أيلول. بفضل الفحوصات المبكرة التي نفّذتموها

اكتشاف آالف الحاالت من اإلصابة، بفضل التّعاون تّم منع حاالت عديدة من تفّشي العدوى وتّم منع 

حاالت العزل المنزلّي عن آالف الطّلب، الطالبات والمعلّمين. في هذه األيّام، ستقوم الوزارة بالتّعاون 

لألوالد بين سّن  –مجانًا –وزيع فحوصات سريعة لّلستخدام المنزلّي )أنتيجن( مع نجمة داوود الحمراء بت

سنة )البساتين والصفوف األولى حتّى السادسة(. على األهل أن يبلّغوا عن نتائج الفحص من خّلل  3-12

نموذج محوسب أو من خّلل تصريح خّطّي يرسل مع الطالب إلى المدرسة أو إلى الروضة. وفقًا لقوانين 

الطّّلب الصّحة، الطالب/ة الذي ال يُحضر تصريح األهل ال يمكنه أن يشارك في التعليم في هذا اليوم. 

 . 30.9.2021الّذين تعافوا من الكورونا في غير ملزمين بهذا النظام  ابتداًء من تاريخ  3-12من جيل 
 

 المبادرة للصفوف األولى حتّى السادسة.  PCRخّطة لتنفيذ فحوصات  -الواقي التّربويّ  -مجين تربية .2
الواقي التّربوّي( ينفّذ بنجاح في الشهر األخير في عدّة بلدات ويساعد في  -هذا البرنامج )مجين التربية

 PCRالطالب أو المعلّم الذي حصل على نتيجة فحص  –كشف اإلصابة المخفيّة في المدرسة. انتبهوا 

أيّام من موعد الحصول على  7سيحصل على  الّشارة الخضراء لمدّة سلبيّة ضمن خّطة "مجين التربية" 

 النتيجة.
 

الفكرة المركزيّة لهذا النموذج التجريبّي في حال اكتشاف مصاب   –الّصف األخضر -النموذج التجريبيّ  .3

، فحص بيتّي سريع )أنتيجن(، في كّل يوم ولمدّة  PCRفي الصّف على جميع الطّّلب إجراء فحص 

اإلبّلغ عن النتائج في موقع وزارة التربية. الطالب الذي تكون نتيجة فحصه سلبيّة يمكنه أسبوع، و

الحضور للمدرسة واالستمرار في التّعلّم الوجاهي .تّم بلورة هذا النموذج بالتّعاون مع وزارة الصّحة. يتّم 

م في المجتمع العربّي وبعد فحص هذا النّموذج اآلن في مجتمع المتديّنين )الحريديم( وفي مؤّسسات التّعلي

أسبوعين في مؤّسسات المجتمع عاّمة. معطيات هذا البرنامج التّجريبي سيتم عرضها على المجلس 

الوزاري المصغّر للكورونا )كابينيت الكورونا( ووفق المعطيات سيتّم اتّخاذ قرار بتبنّي مسار ثابت في 

 جميع أنحاء الدّولة. 
 

وفق توجيهات رئيس  –أنتيجن( لالستخدام المنزلّي بشكل متواصلتوزيع رزمة فحوصات كورونا ) .4

الحكومة، في هذه األيّام نعمل على فحص برنامج في إطاره يتّم توزيع رزم فحوصات كورونا بيتيّة 

 لألهالي. سنستمّر بحتلنتكم بكّل التّطّورات بهذا الخصوص.
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فاّن المعلّمين   3.10.2021من تاريخ الّشارة الخضراء" حسب توجيهات وزارة الّصّحة، ابتداًء "  .5

والطّّلب الّذين انتهت صّلحيّة الّشارة الخضراء الّتي بحوزتهم سيكونون ملزمين بتلقّي وجبة التّطعيم 

المعّزز. إلى جانب ذلك ستناشدون الطواقم التّعليميّة والطّّلب من أجل تلقّي التّطعيم وفي نفس الّسياق 

ن خّلل حوار بنّاء هادف. هكذا فقط نستطيع  العودة إلى روتين الحياة سننطلق بحمّلت شرح مرّكزة وم

 الصّحيّة واآلمنة.
 

أبحاث كثيرة في جميع أنحاء العالم تشير بأّن المحافظة على أنماط حياتيّة في ظّل أزمة  -أنماط حياتيّة .6

من  تفّشي الفيروس في أضعاف  3الكورونا مثل تهوئة الّصّف والتّشديد على ارتداء الكمامة تقلّص بنسبة 

مؤّسسات التّعليم. أناشدكم أن تحافظوا على التّعليمات والتّوجيهات الّتي قمنا بتعميمها عليكم قبل افتتاح 

العام الدّراسي. المحافظة على التّعليمات تضمن المحافظة على صّحة الطّّلب وتمنع حاالت عزل منزلي 

 نحن بغنى عنها.
 

ضامين الّتي دّونت في هذه الّرسالة من خّلل العّلقة الّتي تربطكم بالطواقم أنتم مدعّوون الستعمال الم

التّعليميّة. بهذه المناسبة ما زلت أحثّكم على عرض المشاكل مع مديري األلويّة، الفجوات والتحديّات التي 

دونكم. أنتم رسلنا تقف أمامكم. نحن نبذل جهودًا كثيرة لنعطي إجابات لكّل مشكلة لكن ال يمكننا القيام بذلك 

 في الحقل، وهذا يساعدنا كثيرا في وضع حلول وافية ودقيقة لمصلحة جميع طّّلب الدّولة.
 

عاما وما  12أهميّة كبيرة تكمن في استمرار النّشاط لتشجيع تلقّي التّطعيم في صفوف الطّّلب من جيل 

لّشارة الخضراء الّتي بحوزتهم من فوق وأيًضا في جمهور موّظفي جهاز التعليم الّذين قاربت صّلحيّة ا

 االنتهاء، هم مطالبون بالحصول على  التّطعيم المعّزز.
 

إلى جانب التّأقلم مع تحدّيات الكورونا، أنا ألتزم بأن أقوم بكّل ما يلزم من جهود بهدف توفير بُنية آمنة 

 وثابتة بعيدة األمد في جهاز التّعليم 
 
 

 بكّل تقدير واحترام، 
 سلوبيك يجئال

 مدير عام وزارة التّربية والتعليم
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