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بسم هللا الرمحن الرحيم
بداية عام دراسي جديد يف ظروف استثنائية خنطط له ونضع سالمة طالبنا نصب أعيننا ،وتعاونكم معنا والتزام
طالبنا بقواعد األمن والسالمة سيضمن لنا استمرارية التعليم يف املدرسة ،وقد مت إعداد هذا الدليل ووضع فيه
التدابري واإلجراءات االحرتازية اليت تضمن عودة الطلبة إىل املدرسة يف أمان وسالمة.

القسم األول :مناذج التعليم املطبقة وأوقات احلصص الدراسية
وفقا لتعليمات وردتنا من دائرة التعليم و املعرفة فإن دوام الطالب سيكون على الشكل التايل لفرتة  4أسابيع بدءا
من اتريخ  30أغسطس.
• من الروضات للصف اخلامس

• من الروضات للصف اخلامس

•  5أايم ابألسبوع

•  5أايم ابألسبوع

•  11:30 - 7:30صباحا

•  11:30 - 7:30صباحا

• تتمة املنهاج عن بعد

• مجيع احلصص عن بعد

الدوام املدرسي
املباشر

الدوام عن بعد

• من الصف السادس إىل الثاين عشر
•  5أايم ابألسبوع ملنهاج كامل عن
بعد
• من الساعة  9صباحا إىل الساعة 2

الدوام عن بعد

وسيلتحق الطالب ابلدوام على مراحل وفق اجلدول اآليت:
التاريخ

الدوام املدرسي املباشر

الدوام عن بعد

االثني 8/31

الصف اخلامس

الصف السادس والسابع

الثالاثء 9/1

الصف الرابع والصف الثاين

الصف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر

األربعاء 9/2

الصف األول

الصف الثامن والتاسع

اخلميس 9/3

الصف الثالث

األحد 9/ 6

الروضة األوىل

االثني 9/ 7

الروضة الثانية

الثالاثء 9/8

الصف األول – اخلامس (عن بعد)
الروضة األوىل والروضة الثانية (عن بعد)

سيتم تبليغكم فيما بعد عن أي تغيري ابلدوام حسب توجيهات اجلهات املختصة
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توقيتات احلصص
مرحلة رايض األطفال

من الصف األول اىل الصف اخلامس

من الصف السادس إىل الثاين عشر

توقيتات احلصص (مدرسية وعن بعد)

توقيتات احلصص (مدرسية وعن بعد)

توقيتات حصص التعلم عن بعد

احلصة

التوقيت

احلصة

التوقيت

التوقيت

احلصة

احلصة األوىل

8:15- 7.30

احلصة األوىل

9.45 – 9.00

الفطور

8.50 – 8.20

احلصة الثانية

9.00 – 8.15

احلصة الثانية

10.35 – 9.50

احلصة الثانية

9.40 – 8.50

احلصة الثالثة

9.45 – 9.00

احلصة الثالثة

11.25 – 10.40

احلصة الثالثة

10.30 - 9.40

الفطور

10.00 – 9.45

الفطور

11.45 – 11.25

اسرتاحة

10.40 - 10.30

احلصة الرابعة

10.45 - 10.00

احلصة الرابعة

12.30 – 11.45

احلصة اخلامسة

11.30 - 10.40

احلصة اخلامسة

11.30 – 10.45

احلصة اخلامسة

1.20 – 12.35

احلصة السادسة

2.10 – 1.25

8:20 - 7.30

احلصة األوىل

ابإلضافة إىل حصص تعلم عن بعد إلكمال املقرر لكل مادة دراسية للطالب من الصف األول إىل اخلامس
نعلمكم بتوقيتها الحقا
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القسم الثاين :استعدادات العودة إىل املدرسة
إن العودة إىل املدارس مع الوضع احلايل من وجود الوابء تتطلب أعلى درجات اليقظة واملسؤولية ،وإن هذه
املسؤولية تشاركية بني املدرسة وأولياء األمور والطلبة ،وأي هتاون من أحد األطراف سيجين اجلميع أضراره ،لذلك
سنفرض إجراءات حازمة لألمن والسالمة ونلزم اجلميع بتطبيقها ،وملراجعة اإلجراءات ابلتفصيل ميكنكم الرجوع
إىل دليل أولياء األمور إلعادة فتح املدارس الصادر من دائرة التعليم واملعرفة.

الصحة النفسية
حنن نقدر أن بدء العام الدراسي اجلديد قد جيعل أطفالكم يشعرون ابلتوتر أو الرتدد يف العودة إىل املدرسة ،و من
املفيد جدا اتباع هذه اإلرشادات لتشجيعهم على العودة إىل املدرسة :
• حتدثوا معهم بشأن كوفيد، 19-ودعوهم يعرفون أن الشعور ابلقلق أو التوتر إزاء العودة إىل الدراسة خالل
هذه الفرتة هو أمر طبيعي.
• حاوروهم حيال خماوفهم وما يثري قلقهم بشأن العودة إىل الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،واشرحوا هلم تدابري السالمة
واالحتياطات اليت ستتبعها املدرسة للحفاظ على صحة وسالمة اجلميع .
• اشرحوا هلم بوضوح عن التغريات اليت سيشهدوهنا يف املدرس ـ ـ ــة ،كاحلاجة إىل ارتداء الكمامات وعدم
التقارب مع أصدقائهم ومعلميهم.
• أوضحوا هلم أمهية الدور الذي س ـ ــيلعبونه من خالل التزامهم ابإلجراءات للمحـ ـ ـ ـ ــافظة على أنفسهم
وجمتمعهم ،وذلك عن طريق ارتداء الكمامة وااللتزام مبتطلبات التباعد االجتماعي وتعقيم اليدين .
• أظهروا هلم منافع عودهتم إىل الدراسة مثل مقابلة أصدقائهم وتعلم أشياء جديدة .
• حتدثوا معهم ابستمرار لتقييم حالتهم ومعرفة متطلباهتم بعد عودهتم إىل الدراسة.
• شجعوهم على مراجعة دروسهم بشكل يومي بطريقة لطيفة وجمدية.
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إجراءات الصحة و السالمة
فحص كوفيد 19-
• جيب على مجيع الطلبة يف املدارس اخلاصة يف إمارة أبوظيب اخلضوع لفحص كوفيد 19-قبل السماح هلم
بدخول املبىن املدرسي وسيتم اإلعالن عن التفاصيل املتعلقة بتغطية الفحص يف وقت الحق ابلتنسيق مع
السلطات املختصة.
• كما جيب على مجيع أولياء األمور والطلبة الذين لديهم أجهزة الكرتونية حتميل تطبيق احلصن لتسهيل تتبع
احلاالت واملخالطني يف حال حدوث إصابة.
• إعالم املدرسة يف حال كنتم خارج الدولة خالل الفرتة السابقة
مساحة الفصل الدراسي وتوزيع الطلبة ضمن جمموعات BUBBLES
• مت تقسيم الطالب من الروضة إىل الصف اخلامس إىل جمموعات BUBBLES
• كل جمموعة تتألف من الطالب و معلمات اجملموعة و مشرفة جمموعة و مشرفة نظافة
• كل جمموعة من اجملموعات معرفة ابسم و لون معني على الشكل التايل:
مشرفة اجملموعة

اجملموعة

الصفوف

اللون

A1

الروضة األوىل و الثانية

أصفر

أ.ميسون قهوجي

A2

الروضة الثانية و األول

أخضر

أ .هبة مسونة

A3

األول و الثاين

برتقايل

أ .نور خربطلي

A4

الثاين و الثالث

أزرق

أ .ندى غالول

A5

الرابع و اخلامس

بنفسجي

أ .نور جماهد

• لكل جمموعة مدخل وخمرج ومحام خاص ،و ال ميكن ألي شخص ضمن اجملموعة االنتقال إىل جمموعة
أخرى
• يف حال ظهور أي حالة كوفيد 19ضمن اجملموعة ،تنتقل اجملموعة كلها إىل التعلم عن بعد ملدة  14يوم
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إجراءات الصحة والنظافة
• تقوم املدرسة بتنظيف وتطهري شامل ملرافقها يوميا.
• يتم تنظيف وتطهري األسطح كثرية االستخدام كمفاتيح اإلضاءة ،ومقابض األبواب والسالمل ،ومقاعد
املرحاض كل ساعة.
• يتم تنظيف وتعقيم دورات املياه كل ساعة.
• مت جتهيز مجيع الصفوف الدراسية مبناديل للتعقيم و معقم لليدين و سلة مهمالت مغلقة لضمان احملافظة
على النظافة
• توفر املدرسة ممرضة معتمدة متواجدة يف املدرسة ،و غرفة حجر صحي للطلبة و املوظفات الذين يعانون
من ظهور مفاجئ ألعراض كوفيد .19
إجراءات الصحة والسالمة الشخصية
• املدرسة مستعدة لتوفري أعلى معايري السالمة وجتنيد أفراد لتحقيقها.
• سيتم عقد جلسات توعوية للطالب يف األسبوع األول.
• توفر املدرسة املاسحات الضوئية لقياس درجة احلرارة على مداخل املبىن الرئيسية ابإلضافة إىل أجهزة
فحص درجات احلرارة.
• على مجيع الطالب األكرب من  6سنوات و الكادر التعليمي ارتداء الكمامة بشكل دائم ،إذا كان
طفلكم غري قادر على ارتداء الكمامة ،يسمح له ابرتداء واق للوجه إذا كانت لديه شهادة طبية بذلك.
• لن يتم استخدام األلعاب أو األدوات املشرتكة بني الطلبة يف ظل جائحة كورون
التباعد اجلسدي
• مت حتقيق التباعد اجلسدي يف الصفوف وفق ما قررته وزارة الرتبية والتعليم حيث يكون بني كل طالب و
آخر  1.5مرت يف مجيع األوقات .
• قامت املدرسة بتقسيم الطالب إىل جمموعات ،حبيث يبقى الطالب يف اجملموعة املخصصة له وال ميكنه
االنتقال إىل اجملموعات األخرى ،و كذلك املعلمني و العاملني يف املدرسة
• مت وضع مسارات حتدد خط السري واحلركة داخل الصفوف ويكون املسار ابجتاه واحد
• استخدام الساحة يكون ألخذ فرتات اسرتاحة إبشراف املعلمني موزعه ابلتناوب لتجنب االختالط بني
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دخول و مغادرة املدرسة
• لن يسمح ألولياء األمور بدخول مبىن املدرسة إال إذا كان طفلهم من أصحاب اهلمم.
• سيتم فحص درجات احلرارة ابستخدام أجهزة ال تتطلب مالمسة اجلسم قبل دخول املدرسة.
• عند اصطفاف الطلبة خارج البوابة للدخول ،سيتم احملافظة على مسافة  1.5مرت من العائالت /الطلبة
اآلخرين.
• يسمح لويل أمر /مرافق واحد فقط مبرافقة األطفال خارج مدخل املدرسة ،وعليه ارتداء الكمامة.
يف حال مرض طفلكم يف املدرسة
• سيتم نقله على الفور إىل غرفة احلجر الصحي ،حيث ستتم متابعة حالته من قبل ممرضة املدرسة.
• سيتم االتصال بكم على الفور ألخذ طفلكم من املدرسة .
• ال ميكن للمدرسة إعطاء أي أدوية لطفلكم .ستبلغكم املدرسة أبقرب مستشفى أو مركز اختبار كوفيد-
. 19
• إذا كانت نتائج طفلكم إجيابية ابلنسبة لـكوفيد، 19-فيجب عليكم إبالغ املدرس ـ ـ ـ ـ ــة حىت تتمكن من
اختاذ التدابري الالزمة لضم ـ ـ ــان صحة الطلبة واملوظفني اآلخرين الذين رمبا تعرضوا للفريوس .
• لن تتم مشاركة املعلومات املتعلقة بطفلكم مع أي شخص خبالف السلطات احلكومية املعنية.
األنشطة الرايضية و الثقافية
• سيتم تعليق األنشطة الرايضية يف املدرسة حىت إشعار آخر ،و سيتم توفري أنشطة افرتاضية للطالب
للمشاركة فيها
• لن يتم تسيري أي رحالت خارجية خالل فرتة كوفيد .19
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اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل األهل عند إرسال طفلهم إىل املدرسة
• إخبار املدرسة يف حال سفر الطالب أو أحد أفراد عائلته أو وضعهم حتت احلجر الصحي.
• منع الطالب من احلضور إىل املدرسة يف حال ارتفاع درجة حرارته أو ظهور أعراض ملرض كوفيد 19
• توعية الطالب بضرورة االلتزام ابلنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وتعقيم اليدين ابالستمرار.
• إحضار تصريح طيب بعد أي غياب للطالب قبل عودته إىل املدرسة.
• إلزام الطالب بتناول وجبة الفطور قبل اجمليء إىل املدرسة.
• اختاذ الرتتيبات املناسبة يف حال مت إرجاع الطالب من املدرسة أو عدم اصطحابه ابحلافلة الرتفاع درجة
حرارته.
اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل األهل عند تعلم طفلهم عن بعد
• ختصيص مكان هادئ و مناسب للتعلم.
• االطالع الدائم على وسائل التواصل اخلاصة ابملدرسة للتعرف على أهم التعليمات.
اإلجراءات اليت جيب على الطالب االلتزام هبا
إجراءات النظافة و السالمة:
• إحضار معقمات حبيث تكون حبوزته دائما.
• تغطية األنف والفم مبنديل عند العطس أو السعال ورمي املنديل مباشرة يف سلة املهمالت.
• تقنني استخدام املراحيض وتقليل احلركة يف املدرسة وغسل اليدين جيدا.
• جيب على الطلبة إحضار السجادة اخلاصة هبم للصالة واالحتفاظ هبا أثناء تواجدهم ابملدرسة مبكان
نظيف.
• إحضار وجبة طعامه اخلاصة به وعدم تبادل طعامه وشرابه مع اآلخرين.
• إبالغ املعلمة أو املشرفة يف حال شعوره أبي أمل أو ارتفاع يف حرارته.
• عدم مغادرة الصف حتت أي ظرف من الظروف دون أذن.
• عدم مغادرة اجملموعة اخلاصة به.
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• استخدام أدواته الشخصية فقط وعدم مشاركتها مع أصدقائه.
• احملافظة على مسافة التباعد بينه وبني اآلخرين.
• جتنب مصافحة أو مالمسة أصدقائه أو املعلمات.
ما نتوقعه من الطالب أثناء التعلم عن بعد:
• ختصيص مكان هادئ و مناسب للدارسة.
• معرفة جدول و أوقات احلصص.
• جتهيز مجيع الكتب و الدفاتر قبل وقت احلصة.
• دخول احلصة و اخلروج منها يف الوقت احملدد.
• التعامل مع مجيع الطالب و املعلمات ابحرتام ،و عدم التشويش يف احلصة.
• التفاعل مع املهمات و احلرص على املشاركة اإلجيابية.
• عدم تسجيل أي جزء من احلصة دون إذن املعلمة.
• استخدام املنصات التعليمية ألغراض التعليم فقط.

التباعد اجلسدي
ارتداء الكمامة
غسل اليدين بشكل دائم
للحفاظ على سالمتكم

9
دليل بدا

دليل العام الدراسي  . 2021 – 2020مدرسة البشائر الخاصة

القسم الثالث :الربامج واملنصات التعليمية املستخدمة
• يتم تزويد كل طالب ابسم مستخدم و كلمة سر للدخول إىل املنصات التعليمية املختلفة ،و حضور
احلصص املباشرة  ،و احلصول على امللفات التعليمية املرفقة من قبل املعلمات.
• على الطالب االحتفاظ ابسم املستخدم وكلمة السر كامل العام الدراسي.
• يتم تدريب الطالب على استخدام املنصات التعليمية املختلفة وإرسال الكتيبات اإلرشادية ألولياء
األمور.
• مجيع املهمات املدرسية يتم حلها وحتميلها على الربامج التعليمية احملددة من قبل املدرسة.

الربانمج /املنصة /املوقع

استخداماته

الصفوف

موقع املدرسة

من الروضة إىل صف12

www.bashair-sch.ae

برانمج MS Teams

من الروضة إىل صف12

للحصص املباشرة مع املعلم

منصة LMS

من الروضة إىل صف12

للمهام والواجبات وحصص التعلم الذايت

منصة الديوان

من الروضة إىل صف12

لعرض الكتب الوزارية يف صورة الكرتونية

منصة SwiftAssess

من الرابع إىل صف12

أداء االختبارات املركزية

منصة ألف

من اخلامس إىل احلادي عشر لدعم عمليات التعلم

منصة هنلة وانهل

من الروضة إىل اخلامس

لدعم مهارة القراءة يف اللغة العربية

تطبيق WhatsApp

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Facebook

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Instagram

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Twitter

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار – تعاميم
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املواصفات الفنية لألجهزة اللوحية واحلواسيب املناسبة للتعلم اهلجي
متاشيا مع الظروف الراهنة واليت تستلزم متابعة أعمال الطلبة عن بُعد حبذا لو يتم أتمني جهاز الكرتوين للطالب
وفق املواصفات املقرتحة أدنه:

اجلهاز اللوحي Tablet /
الكمبيوتر واملعال

1.5GHz quad-core

& Computer

الذاكرة

3 GB RAM

Memory

سعة التخزين

3GB of available space

Hard disk

نظام التشغيل

Android 7-10 or iOS 11-13

Operating Ssystem

الكامريا

Built-in

Camera

السماعات وامليكروفون

Built-in with External Headset

Speaker/Microphone

Pprocessor

Laptop/Desktop - Recommended Specifications
املواصفات املقرتحة – للكمبيوتر احملمول أو كمبيوتر سطح املكتب

الكمبيوتر واملعال
الذاكرة

2.2 GHz (or higher) 64-bit – i5 or
higher
4 GB RAM DDR3

Computer & Processor
Memory

سعة ونوع التخزين

5GB of available space in a 256 GB
SSD Drive

Hard disk

نظام التشغيل

Windows 10 64-bit or MacOS

Operating System

الكامريا

Logitech External USB Camera or
Built-in

Camera

السماعات وامليكروفون

Headset with Mic

Speaker/Microphone

لوحة املفاتيح

English/Arabic

Keyboard
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القسم الرابع :متابعة وتقييم الطالب
التقييم ومتابعة تعلم الطلبة
• ستقوم املدرسة إبجراء تقييم للطلبة ملعرفة مدى استفادهتم من الربامج املقدمة وحتديد اجملاالت اليت
حيتاجون فيها إىل دعم إضايف لتعويض ما فقدوه من التحصيل العلمي بسبب إغالق املدرسة والتعليم عن
بعد.
• ستتم متابعة وتقييم أعمال الطالب على املنصات احملددة وتقدمي التغذية الراجعة لكل طالب.
• يتوجب على الطالب االلتزام ابلواجبات واملهمات األدائية واليت من شأهنا تعزيز فهم الطالب ودعم
عملية التعلم.
• يتم إجراء تقييمات دورية للطالب يف مجيع املراحل ابإلضافة إىل االختبارات املركزية واختبارات هناية
الفصل.
• لالجتماع مع املعلمة يتم التواصل مع مشرفة اجملموعة حلجز موعد مع املعلمة على التيمز.
• يتم حتميل جدول للتقييمات األسبوعية على منصات التعلم املختلفة.
• إصدار شهادة الفصل األول ببداية الفصل الثاين.
• سيتم إجراء االمتحان الدويل ( )IBTيف املواد األساسية للصفوف من الثالث إىل العاشر يف الفرتة ما
بني ( 16نوفمرب إىل  10ديسمرب)
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القسم اخلامس :التواصل مع املدرسة
التواصل مع املدرسة
• التواصل مع أي شخص من الكادر املدرسي يكون ضمن أوقات الدوام الرمسي فقط ،واملدرسة غري مسؤولة
عن أي تواصل يتم بصورة شخصية بني أولياء األمور و الكادر املدرسي.
• ميكنكم التواصل مع املدرسة ألي حالة طارئة عن طريق الوسائل التالية:
رقم هاتف املدرسة

025531666

رقم الواتس آب

0097150563691651

العيادة املدرسية

ميكنكم االتصال ابملدرسة لتحويل املكاملة إىل العيادة أو إرسال رسالة الكرتونية إىل اإلمييل:
 clinic@bashair-sch.aeأو التواصل مع امييل املدرسة

امييل املدرسة

info@bashair-sch.ae

التواصل مع مشرفات اجملموعات:
رقم التواصل

اجملموعة

الصفوف

مشرفة اجملموعة

A1

الروضة األوىل

أ.ميسون قهوجي

0563691651

A2

الروضة األوىل و األول

أ.هبة مسونة

0561256171

A3

األول و الثاين

أ .نور خربطلي

0527229955

A4

الثاين و الثالث

أ .ندى غالول

0505437116

A5

الرابع و اخلامس

أ.نور جماهد

0507617440

B1

السادس والسابع

أ .ايمسني طلعت

0508065451

B2

الثامن والتاسع

أ .ملى الدروب

0555511230

B3

الثانوي

أ .مرمي بغدادي

0507516264
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التواصل مع أقسام املدرسة:
القسم
الروضات
العلوم
الرايضيات
اللغة االنكليزية
اللغة العربية و الرتبية

االمييل

رقم التواصل

kg@bashair-sch.ae

0522238175

science@bashair-sch.ae

0556767902

math@bashair-sch.ae

0555511230

english@bashair-sch.ae

0505324504

arabic@bashair-sch.ae

0507116234

الوطنية و الرتبية اإلسالمية
اإلرشاد االجتماعي
فريق االستجابة كوفيد 19
الدعم التقن

socialworkers@bashair-sch.ae

0505962461

safety@bashair-sch.ae

0553945868

It@bashair-sch.ae

025531666
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القسم السادس :الرسوم الدراسية
تطمح مدرسة البشائر اخلاصة لتزويد الطلبة بتعليم ذي جودة عالية وتستعني على حتقيق ذلك بتحصيل رسوم من
أولياء أمور طالهبا ،وتعتمد املدرسة الرسوم املدرسية املعتمدة من دائرة التعليم واملعرفة ،واليت تضم :الرسوم الدراسية
ورسوم الكتب والزي املدرسي واملواصالت.
تعتمد املدرسة هنجا واضحا وشفافا لتنظيم الرسوم وطريقة سدادها وتقوم بنشر ذلك على موقع املدرسة االلكرتوين
ووسائل النشر املتاحة.
حتصيل الرسوم املدرسية مقدما
 حيق للمدرسة االحتفاظ بقيمة حجز املكان يف حال التحق الطالب ابملدرسة ألي مدة من األسبوع األول يفالفصل الدراسي ،أو مل يلتحق ابملدرسة ومل يُعلِم ويل األمر املدرسة بذلك كتابيا قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت
ٍ
كاف.
 تتيح املدرسة ألولياء األمور تسديد الرسوم على ثالثة أقساط متساوية حيث يتم حتصيل كل قسط يف بداية كلفصل دراسي ،وإذا ترك الطالب املدرسة ألي سبب كان خالل العامُ ،حتَصل األقساط على النحو التايل:
▪ يسدد رسوما عن شهر كامل إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة أسبوع إىل ثالثة أسابيع.
▪ يسدد رسوما عن شهرين كاملني إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة تزيد عن ثالثة أسابيع إىل ستة
أسابيع كحد أقصى يف الفصل الدراسي.
▪ يسدد رسوما عن الفصل كامال إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع يف الفصل
الدراسي.
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طريقة التسديد
 .1ميكن تسديد الرسوم املدرسية عن طريق التحويل البنكي يف حساب املدرسة.
حساب مدرسة البشائر اخلاصة يف بنك دب اإلسالمي :
Dubai Islamic Bank

اسم البنك  :بنك دب اإلسالمي.
احلساب ابسم  :مدرسة البشائر اخلاصة
العنوان :

Al bashair Private School

Al Maktoum Street, United Arab Emirates
Account number 003520526120101

رقم احلساب :

IBAN Number AE16 0240 003520526120101
Soft code : DUIBAEAD
على أن يتم إرسال إيصال اإليداع أو التحويل البنكي لقسم احملاسبة على االمييل :
Faten@bashair-sch.ae
الستكمال اإلجراءات الالزمة.
 .2يف حال عدم إمكانية التحويل البنكي ميكن الدفع نقدا .
 .3ال تقبل الشيكات.
االشرتاك ابملواصالت:
• قيمة االشرتاك ابملواصالت للعام الدراسي كامال هو  4600درهم.
• يف حال االضطرار للتوقف عن الدوام داخل املبىن املدرسي بتوجيه من اجلهات املختصة سيتم حسم
املبلغ الذي يقابل فرتة االنقطاع.
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القسم السابع :إدارة السلوك الطالب
الزي املدرسي
املظهر اخلارجي للطالب
إن التقيد ابلزي املدرسي املوحد يعزز عند الطالب روح االنتماء لبيئة وأهداف املدرسة ،كما أنه يساعد على تنمية
اإلحساس ابلتساوي ويكسب الطالب مظهرا خارجيا الئقا .لذا نرجو من األهايل الكرام متابعة أبنائهم ابألمور
التالية:
▪ االلتزام ابللباس املدرسي الكامل املتضمن شعار املدرسة يف كافة األوقات ،ويتألف من:
✓ القميص املخطط اخلاص ابملدرسة.
✓ اجلاكيت الكحلي اخلاص ابملدرسة
✓ (البنطال) للطالب و(التنورة) للطالبات.
✓ جوارب بيضاء أو كحلي سادة بدون زخارف (ساق طويلة).
✓ حذاء مغلق أسود أو كحلي اللون.
▪ االهتمام مبظهر الشعر ونظافته وربطه بربطات بيضاء أو سوداء للبنات ،وقصه بشكل دوري لألوالد.
▪ االهتمام ابلنظافة الشخصية ونظافة األظافر وتقليمها وعدم استخدام طالء األظافر.
▪ عدم التحلي ابجملوهرات واإلكسسوارات أو وضع مساحيق التجميل أو صبغ الشعر.
▪ ارتداء احلجاب األبيض أو األسود للمتحجبة.
جيب على الطالب و الطالبات التقيد ابلزي املدرسي يف حصص التعلم عن بعد ،حيث سيطلب منهم فتح
الكامريات أثناء احلصص
▪ إرسال حقيبة مدرسية بدون عجالت لألمن والسالمة (تؤمن املدرسة حقائب خاصة للروضات).
املمتلكات اخلاصة
▪ كتابة اسم الطالب على كل ما يتعلق ابلطالب من مالبس وقرطاسية وأي شيء حيضره الطالب معه من
مستلزماته املدرسية.
▪ مينع إحضار أجهزة اهلاتف النقال إىل املدرسة وإال سنضطر إىل حجزها وال يتم إعطاؤها إال لويل األمر.
▪ مينع إحضار أشياء حادة أو ألعاب حرصا منا على سالمة أطفالنا وعدم ضياعها.
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احلضور والغياب
الدوام
إن املواظبة على احلضور اليومي إىل املدرسة أو حصص التعلم عن بعد هو ركن أساسي يف عملية التطوير األكادميي
والنفسي لدى الطالب ،لذا يتوجب على األهايل الكرام متابعة التزام أوالدهم ابلدوام الرمسي و إعالمنا دائما عن
تغيب الطفل أو أتخريه أاي كان السبب.
• ساعات الدوام اليومي:
 oمن يوم األحد إىل يوم اخلميس من الساعة  7:15صباحا إىل  11:30ظهرا.

يرجى أخذ العلم أن

إدارة املدرسة غري مسؤولة عن الطالب قبل الساعة  7:15و بعد الساعة  ، 11:30لذلك يرجى االلتزام أبوقات
الدوام احملددة.

 oيوما اجلمعة والسبت مها عطلة هناية األسبوع.
• العطل الرمسية:
 oتتبع املدرسة العطل الرمسية اليت حتددها وزارة الرتبية والتعليم يف األعياد واملناسبات وغريها ،وسيتم
اإلبالغ عنها يف وقت مسبق عن طريق رسالة نصية.
• الغياب:
 oيتم التواصل مع ويل األمر ،إلعالمه ابلغياب وضرورة االتصال ابملدرسة لتربيره.
 oيرجى إرسال تقرير طيب للمدرسة يف حال الغياب بسبب املرض.
 oيف حال غياب الطالب ألي سبب صحي ،ميكنه حضور حصص التعلم عن بعد ،و عليه إعالم
مشرفة القسم بذلك.
 oيتم تسجيل الطالب غياب يف حال عدم إجابته على أسئلة املعلمة صوتيا أو من خالل احملادثة يف
حصص التعلم عن بعد.
و فيما يلي اإلجراءات املتخذة يف حال تكرر الغياب أو التأخري الصباحي ( من دون عذر مقبول):
اإلنذار الشفوي (رسالة نصية)

إخطار أول

إخطار اثين

إخطار اثلث

فصل الطالب

بعد غياب أو أتخري  3أايم

بعد غياب أو أتخري  5أايم

بعد غياب أو أتخري  10أايم

بعد غياب أو أتخري  14يوم

بعد  15يوم غياب

18
دليل بدا

دليل العام الدراسي  . 2021 – 2020مدرسة البشائر الخاصة

الئحة إدارة سلوك الطلبة
تطبق مدرسة البشائر الئحة إدارة سلوك الطلبة و الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،و اليت حتتوي على قوانني مفصلة
للتعامل مع سلوك الطلبة أثناء التعلم اهلجني ،و تنص على رصد  100درجة لسلوك الطالب تتكون من :
 20 .1درجة للسلوك املتميز ،ويتم منحها عن طريق تقييم املمارسات املميزة و حسن تصرفه و أخالقه و مبادرته
سواء أثناء التعلم يف املدرسة أو عن بعد ،و يتم إعطاء الدرجات ابلرتكيز على النقاط التالية يف التعلم عن بعد:
• االنضباط الذايت ،و حتمل املسؤولية على حنو دائم.
• العمل التعاوين مع الزمالء و املعلمات و إدارة املدرسة و األسرة يف اتباع اإلرشادات الصادرة من املدرسة و
احلرص عليها و تطبيقها على حنو دائم.
• االلتزام و املواظبة على حصص التعلم االفرتاضية.
• تقدمي مبادرات ألنشطة الصفية ضمن أهداف التعلم.
 80 .2درجة للسلوك اإلجياب _ املتوقع من مجيع الطلبة_ وتتأثر سلبا ابحلسم حسب درجات السلوك و املخالفات
املتضمنة ضمن الفئات األربع التالية:
أ .خمالفات الدرجة األوىل البسيطة ،بوزن  4درجات لكل منها.
ب .خمالفات الدرجة الثانية متوسطة اخلطورة ،بوزن  8درجات لكل منها.
ج .خمالفات الدرجة الثالثة ،بوزن  12درجة لكل منها.
د .خمالفات الدرجة الرابعة شديدة اخلطورة بوزن  20درجة لكل منها.
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يندرج السلوك املتميز للمتعلم حتت ثالثة حماور رئيسة مبعايريها ،حيث يتم قياسها من خالل مجلة من املؤشرات
اليت يتم بناء عليها تقييم الطالب ،و منحه الدرجة املناسبة لكل مؤشر كما يوضح اجلدول التايل:

احملاور
 -1التطور
الشخصي

املؤشرات

املعايري

 -االلتزام ابلنظم اجملتمعية واللوائح املدرسية داخل الفصل

االنضباط املدرسي

و املدرسة و خالل التعلم عن بعد
 -احرتام مشاعر زمالئه  ،و تقدمي املساعدة بشكل دائم

سلوكيات العمل
التعاوين مع الزمالء و
املعلمني و إدارة
املدرسة

-يبادر الطالب لتشجيع اآلخرين على التعاون

5

االلتزام ابحلضور و
املواظبة على الدروس  -حيقق الطالب نسبة حضور ال تقل عن  %95سواء
خالل التعلم عن بعد أو يف املدرسة
يلتزم الطالب حبضور و مغادرة احلصص االفرتاضية يفالوقت احملدد لبدئها و انتهائها بشكل مستمر

 -2تقدير قيم
و احرتام هوية

العربية املتحدة

اإلسالم
وتراث
و ثقافة دولة
اإلمارات
و ثقافات العامل

حيرتم الطالب هوية
وتراث

 يظهر الطالب مبدأ التقبل والتسامح واالحرتام يف سلوكهملعلميه وزمالئه الطالب ،وحمليطه املدرسي العام

 االنتظام و احلرص و املسؤولية الوطنية الكاملة حنواملبادرات الوطنية الداعمة لرايدة الدولة عامليا.

وثقافة دولة
اإلمارات العربية
املتحدة وثقافات
العامل األخرى
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5

 -احرتام املعلمني و تقدير دورهم التعليمي

 حيقق الطالب نسبة حضور ال تقل عن  %98سواءخالل التعلم عن بعد أو يف املدرسة

يظهر الطالب فهما
وتقديرا لقيم اإلسالم
يف دولة اإلمارات

10

10

أثناء التعلم عن بعد

و االلتزام ابملواعيد
على حنو دائم

الدرجة
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10
5
10
5

10

 يشارك يف أنشطة رمسية نوعية متميزة ضمن أنشطة وزارةالرتبية و التعليم مثل املسابقات و املعسكرات االفرتاضية
اليت يتم تنفيذها عن بعد

 -3املسؤولية
االجتماعية
ومهارات القيادة
واالبتكار

يبادر الطالب
ابملشاركة يف األنشطة
 ينفذ مشاركات رمسية نوعية مميزة ضمن أنشطة وزارةالرتبوية و التعليمية
الرتبية و التعليم يف أنشطة جمالس الطلبة أو املبادرات
اهلادفة
الرمسية أثناء ممارسة التعلم عن يعد ،مبا يتناسب مع
التوجيهات اخلاصة بذلك
 ينفذ أفكارا وأنشطة بشكل فردي أو مجاعي تتميزابألصالة أثناء احلصص االفرتاضية

يتحلى الطالب
أبخالقيات عمل
متميزة و يظهر
مستوى ٍ
عال من
القدرة على االبتكار
و رايدة املشاريع

 يقرتح حلوال إبداعية مبتكرة ألجل الصاحل العام يفجمتمعه املدرسي أو لتفعيل احلصص االفرتاضية أو تعزيز
التعلم عن بعد

وإجياد احللول ،
واختاذ القرار
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10

5

10
5

تعديل السلوك السليب:
إذا أساء أحد الطالب التصرف فيجب حتديد مستوى اإلساءة وفقا للقوانني املعمول هبا يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة وللمستوايت اليت وضعتها وزارة الرتبية و التعليم ،فكل مستوى منها حيتاج إىل إجراء عقاب خمتلف من
أجل إصالح اخلطأ لدى الطالب وتغيريه إىل سلوك إجياب .ويف حال صدر أي سلوك خطري من الطالب أو
تكراره له يتم تطبيق منهجية املدرسة املوافق عليها من قبل وزارة الرتبية و التعليم.
املستوى

شرح اإلجراءات املتعلقة بتعديل السلوك السليب:

شرح املستوى

 تقوم معلمة الصف بتنبيه شفهي عن طريق التواصل معالطالب و إرشاده.
 يف حال تكرار التنبيه الشفهي ملخالفة القوانني الصفية1

املستوى األول من سوء السلوك هو الذي يؤثر يف عملية

ألكثر من مرتني حيال الطالب إىل مشرفة القسم ،فتقوم

التعليم والتعلم.

مشرفة القسم بتوجيه تنبيه الكرتوين للطالب ،و حتسم
درجتني من درجات السلوك.
 إذا قام الطالب إبعادة تكرار املخالفة يتم توجيه بطاقةإنذار أصفر الكرتوين مع إعالم ويل األمر ابلسلوك
املخالف الذي قام به الطالب ،و حسم  4درجات
 -يف حال تكرار خمالفات املستوى األول حسب جدول

املستوى الثاين من سوء السلوك هو أي سلوك ينتج عنه زايدة
التشويش أو زايدة الضرر على العملية التعليمية أو ما قد
2

يسبب األذى اجلسدي أو العقلي أو النفسي للطالب نفسه
أو لآلخرين .ويف حالة ارتكاب أحد سلوكيات املستوى الثاين
اليت تنطوي على أعمال التخريب ،فقد يتحمل األهل
مسؤولية دفع جزء أو كل تكاليف الضرر.

تعديل السلوك أو القيام مبخالفات املستوى الثاين ،تقوم
األخصائية بتوجيه بطاقة إنذار برتقايل الكرتوين للطالب
ويتم حسم  4درجات من درجات السلوك ،و يف حال
التكرار ختصم 8درجات
 إعالم ويل األمر ابلسلوك املخالف الذي قام به الطالب(وقد يكون التواصل رسالة نصية أو هاتفيا ومناقشة خطة
لتعديل السلوك ووضع الطالب حتت فرتة مراقبة للتأكد
من تعديل السلوك السليب).
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 يف حال تكرار خمالفات املستوى الثاين حسب جدولتعديل السلوك حيال الطالب إىل إدارة املدرسة وتقوم
اللجنة الرتبوية ابختاذ اإلجراءات املناسبة حسب الالئحة،
املستوى الثالث من سوء السلوك هو الذي ينتج عنه تعرض

و حتسم  12درجة من درجات السلوك

الطالب أو هيئة التدريس أو غريهم للخطر اجلسدي أو  -يف حاالت الضرب ( يف حال التعلم ابملدرسة) أو اإليذاء
3

النفسي أو التنمر أبنواعه وأشكاله املختلفة .ويف بعض

النفسي عرب وسائل التعلم عن بعد حيال الطالب املخالف

األحيان قد تكون السلوكيات يف هذا املستوى منتهكة لقوانني

إىل ضابط األمن و السالمة و يوجه إىل الطالب بطاقة

اإلمارات العربية املتحدة .ويف حالة ارتكاب أحد سلوكيات

إنذار أمحر الكرتوين.

من هذا املستوى اليت تنطوي على أعمال التخريب ،قد  -من املمكن أن يتعرض الطالب لسحب حقه يف الدخول
يتحمل األهل مسؤولية دفع جزء أو كل تكاليف الضرر.

إىل منصة التعلم و مراقبة االستخدام
 تقوم إدارة املدرسة ابختاذ اإلجراء الذي تراه مناسبا بعددراسة حالة الطالب وقد يرتاوح اإلجراء من احلرمان
املؤقت من الدراسة إىل الفصل الكامل من املدرسة.

املستوى الرابع من سوء السلوك هو السلوكيات الشديدة  -رسوب الطالب يف مادة السلوك
اخلطورة واليت تتطلب إيقاف الطالب الفوري عن الدراسة
4

يف املدارس و إحلاقه ابلتعليم املستمر و املنازل

تتم االتصاالت كلها و املخاطبات مع أولياء األمور يف ظروف التعلم احلالية بواسطة املراسالت االلكرتونية
كالربيد االلكرتوين أو الرسائل النصية أو االتصال اهلاتفي
لالطالع على الالئحة السلوكية كاملة يرجى االطالع على ( الالئحة السلوكية للتعلم عن بعد على موقع وزارة
الرتبية و التعليم)
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القسم الثامن :احلافالت املدرسية
احلافلة املدرسية
تعليمات عامة
 اتباع تعليمات املشرفة فهي موجودة للحرص على راحتكم ومسؤولة عن سالمة وصول الطلبة وصعودهم إىل احلافلةونزوهلم منها.
 االلتزام ابلتوقيت الصباحي احملدد والتواجد قبله بدقائق قليلة. حرصا على االلتزام ابلتوقيت نعتذر عن انتظار احلافلة يف الشارع أو املواقف العامة ليلتحق الطالب املتأخر هبا. على الطالب اجللوس يف املكان الذي حتدده املشرفة والذي يتناسب مع وقت نزوله من احلافلة و لن يتم تغيري املكانخالل الفصل.
 احملافظة على نظافة احلافلة مسؤولية اجلميع. جتنب الصوت العايل والضوضاء لتأمني اجلو اهلادئ واملريح لقيادة احلافلة. احلافلة جمهزة بشاشة يعرض عليها الربامج الرتفيهية والرتبوية وإبمكان أولياء األمور املشاركة وإمداد املدرسة ابلربامجاملرغوبة لدى أبنائهم بعد املوافقة من قبل اإلدارة.
-

مينع االتصال هباتف السائق أو املشرفة حىت ال ينشغال عن عملهما خالل اجلولة.
إعالم إدارة املدرسة حصرا يف حال تغري مكان السكن واإلقامة.
تواجد الشخص احملدد من األهل عند نقطة الوصول الستقبال الطالب يف املواعيد احملددة.
التزام األهل بدفع تكاليف إصالح أي أضرار يتسبب فيها أبناؤهم للحافلة.

 -إعالم إدارة املدرسة عن أي خمالفة ختص (نظافة احلافلة  -السائق  -املشرفة-الطالب) الختاذ اإلجراء املناسب.
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قواني األمن والسالمة
 سيتم قياس درجة حرارة األطفال قبل الصعود إىل احلافلة ،ولن يسمح للذين درجة حرارهتم مرتفعة ابلصعود على منتاحلافلة.
 ستعمل احلافالت بنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  ٪ 50من طاقتها االستيعابية ،وسيطلب من الطالب احلفاظ على املسافة املطلوبة يفاحلافلة.
 سيتم ختصيص مقعد لكل طالب يف احلافلة ليجلس عليه طوال الفصل الدراسي وميكن لألخوة اجللوس جبانب بعضهم. توعية األبناء أبمهية توخي السالمة أثناء الرحلة وخاصة عند انتظار احلافلة والصعود والنزول منها. جتنب اجلري أو التدافع عند التوجه إىل احلافلة وجتنب الوقوف يف الباص أثناء سري اجلولة. ربط حزام األمان واحلفاظ على وضعية اجللوس الصحية. عدم إخراج أو استخدام ما يتوقع منه أذى للطالب نفسه أو لآلخرين (قلم – مسطرة – مقص). النزول هبدوء وانتظام من احلافلة على شكل طابور.اإلجراءات:
-

يف حال عدم التزام الطالب بقوانني احلافلة حتسب املخالفة من جدول تعديل السلوك السليب.

 يف حال تكرار املخالفات أو وقوع أذى أو خطر لآلخرين ،ميكن فصل الطالب من احلافلة فصال هنائيا. -ال حيق للطالب استخدام وسائل النقل املعتمدة من قبل املدرسة ما مل يكن مسجال يف خدمة النقل.

 يف حال تغيري العنوان أو الشخص الذي سيستلم الطفل أو عند رغبتكم ابصطحاب الطالب من املدرسة ،يرجىاالتصال إبدارة املدرسة حصرا وليس مبشرفة الباص.

25
دليل بدا

دليل العام الدراسي  . 2021 – 2020مدرسة البشائر الخاصة

القسم التاسع :األدوات املطلوبة لعام 2021-2020
 لطالب الروضة:يرجى أتمني األدوات التالية لتكون مع الطالب بشكل يومي ولن يُسمح له بتبادل مستلزماته مع أصدقائه:
• مقلمة الطالب وفيها  2أقالم رصاص عريضة بدون ممحاة – ممحاة– مرباة بغطاء  -الصق مشعي  -مقص آمن -ألوان
خشبية أقالم عريضة.
• دفرت تدريبات جلميع املواد العربية ودفرت للمواد اإلنكليزية.
• معجون من مركز التعليم املبكر.
• سبورة حجم صغري ال تتعدى  9×7إنش.
• مستلزمات للصحة والنظافة الشخصية :كمامتني – مناديل معقمة – مناديل ورقية (علما أننا نوفر هذه األدوات عند
الضرورة)
كما يُرجى أتمني ما يلي ليتم إحضارها عند الطلب:
• مستلزمات الفنون  :دفرت رسم أوراق بيضاء  + A4دفرت أوراق ملونة A4
• حقيبة الطالب  :سيحتفظ الطالب بكتبه يف املنزل وحيضر الكتب املطلوبة حسب جدول احلصص اليومي الذي سيتم
إرساله وجيب أن تطابق حقيبة الطالب املواصفات اليت حددهتا دائرة التعليم واملعرفة أبن يكون الوزن اإلمجايل للحقيبة ال
يتعدى % 20من وزن جسم الطالب وال يُسمح ابحلقيبة ذات العجالت وفيما يلي الوزن احملدد ملرحلة رايض األطفال:
الصف

الحد األقصى لوزن الحقيبة (كغ)

روضة أولى

2.2

روضة ثانية

2.4

 للطالب من األول إىل التاسع :يرجى أتمني األدوات التالية لتكون مع الطالب بشكل يومي ولن يُسمح له بتبادل مستلزماته مع أصدقائه:
• مقلمة الطالب وفيها  2أقالم رصاص – ممحاة – مسطرة – مرباة بغطاء  -الصق مشعي  -مقص آمن -ألوان خشبية.
• دفرت تدريبات جلميع املواد العربية ودفرت للمواد اإلنكليزية.
• سبورة حجم صغري ال تتعدى  9×7إنش للصف األول.
• مستلزمات للصحة والنظافة الشخصية :كمامتني – مناديل معقمة – مناديل ورقية (علما أننا نوفر هذه األدوات عند
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كما يُرجى أتمني ما يلي ليتم إحضارها عند الطلب:
• مستلزمات الفنون  :دفرت رسم أوراق بيضاء  + A4دفرت أوراق ملونة A4
• جهاز الكرتوين حسب املواصفات املذكورة يف دليل األهل صفحة  11وسيتم تبليغكم الحقا عند البدء ابستخدامه يف
املدرسة والربامج املطلوب تنزيلها عليه.
حقيبة الطالب  :سيحتفظ الطالب بكتبه يف املنزل وحيضر الكتب املطلوبة حسب جدول احلصص اليومي الذي سيتم إرساله
وجيب أن تطابق حقيبة الطالب املواصفات اليت حددهتا دائرة التعليم واملعرفة أبن يكون الوزن اإلمجايل للحقيبة ال يتعدى 20
%من وزن جسم الطالب وال يُسمح ابحلقيبة ذات العجالت وفيما يلي األوزان احملددة لكل صف:

الصف

الحد األقصى لوزن الحقيبة (كغ)

روضة أولى

2.2

روضة ثانية

2.4

الصف األول

2.6

الصف الثاني

3.0

الصف الثالث

3.4

الصف الرابع

3.8

الصف الخامس

4.1

الصف السادس

4.5

الصف السابع

5.0

الصف الثامن

5.8

الصف التاسع

6.5

الثانوي

7.3
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فيما يلي مرفق تعهد اباللتزام ابلقواني املدرسة للتعليم اهلجي وتعهد خاص ابلصحة والسالمة الشخصية
يُرجى توقيعها وإرساهلا على الوتساب أو إىل امييل املدرسة.

تعهد ويل األمر اخلاص ابلقواني املدرسية للتعلم اهلجي
تنص السياسة العامة لالئحة إدارة سلوك الطلبة و الصادرة من قبل وزارة الرتبية و التعليم ،على أن كل من الطلبة
و العاملني يف املدرسة و أولياء أمورهم لديهم أدوار ومسؤوليات جيب على اجلميع االلتزام هبا مبا يكفل للطالب/
الطالبة ،تنشئة شخصية و معرفية و اجتماعية متكاملة يف بيئة سليمة آمنة،
و ذلك من خالل التطبيق السليم هلذه الالئحة ،و اليت تتضمن جمموعة من الضوابط الواضحة لسلوكيات الطلبة،
و توضيح مفصل لكيفية احتساب درجات السلوك املئة ،و ميكنكم االطالع على هذه الالئحة من موقع وزارة
الرتبية و التعليم من خالل الرابط التايل :
https://www.moe.gov.ae/Ar/Legislation/Documents/851.pdf

و لالطالع على الالئحة السلوكية للتعلم عن بعد يرجى الضغط على الرابط التايل:
https://bit.ly/3aUOPD1

بناء على ما ذكر أعاله ،أقر أين قد اطلعت على الئحة إدارة سلوك الطلبة ،و أقر ابحرتام أحكامها و العمل بكل ما ورد
فيها ويشمل ذلك احلضور والغياب و قد أطلعت ابن /ابنيت  /أبنائي على ما جاء فيها .
اسم ويل األمر و التوقيع____________________________ :التاريخ__________________________:
أان ويل أمر الطالب:
 -1اسم الطالب ____________________________:الصف_________________________:
 -2اسم الطالب ____________________________:الصف_________________________:

 -3اسم الطالب____________________________:الصف__________________________:
 -4اسم الطالب____________________________:الصف__________________________:
 -5اسم الطالب____________________________:الصف__________________________:

الشخص املخول له توصيل أوالدي من و إىل املدرسة ( للطالب املشاة )

________________________________________________________________
صلته ابلطالب ______________________________ :رقم هويته___________________ :
رقم اهلاتف__________________________________________________________:
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تصوير الطالب
نقوم يف مدرستنا بتصوير الطالب يف أنشطة تعليمية خمتلفة  ،و نتعهد ابستخدام صور الطالب بصورة رمسية الئقة.
ال مانع لدي من ظهور صورة ابين  /ابنيت على موقع املدرسة أو وسائل التواصل االجتماعي الرمسية اخلاصة ابملدرسة.
ال أوافق على ذلك
اسم ويل األمر التوقيع______________________________:التاريخ__________________________:
اسم الطالب/الطالبة و التوقيع_________________________ :الصف___________________________:
الرجاء التوقيع و إعادة إرسال الورقة إىل امييل املدرسة أو رقم الوتساب
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منوذج إقرار صحي
(يرجى ملء استمارة واحدة لكل طفل)
___________________________________________________
اسم املدرسة:
___________________________________________________
اسم الطفل:
الصف  /السنة___________________________________________________ :
الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية بنعم أو ال:
هل يعاين طفلك من أي أمراض مزمنة؟
• السكري

□ ال

□ نعم

• ارتفاع ضغط الدم

□ ال

□ نعم

• األمراض التنفسية املزمنة كالربو

□ ال

□ نعم

• أمراض القلب

□ ال

□ نعم

• أمراض الكلى

□ ال

□ نعم

• أمراض الكبد

□ ال

□ نعم

• أمراض نقص املناعة

□ ال

□ نعم

• أمراض الدم  /االضطراابت اليت تصيب خالاي الدم

□ ال

□ نعم

• أمراض املناعة الذاتية ،واألدوية املثبطة جلهاز املناعة

□ ال

□ نعم

• مرض آخر (يرجى التحديد يف حال كان يعاين ابنك/ابنتك من أي مرض مزمن آخر)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
هل مت تشخيص إصابة أي فرد من أفراد عائلتك بفريوس كورون املستجد (كوفيد)19-؟ □ ال

□ نعم

إذا كان اجلواب نعم ،مىت كان ذلك؟
________________________________________________________________
________________________________________________________________
هل كان طفلك خمالطا بشكل مباشر لشخص مت تشخيصه كمصاب بفريوس كورون املستجد (كوفيد )19-خالل الـ  14يوما
□ ال

املاضية؟

□ نعم

هل عاىن طفلك من أي محى أو أية أعراض تنفسية من "سعال ،عطاس ،فقدان حاسة الشم أو التذوق ،صعوبة يف التنفس،
صداع ،التهاب يف احللق ،سيالن أو انسداد يف األنف" يف األايم الثالثة املاضية؟ □ ال

□ نعم
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هل سافر أي من أفراد عائلتك إىل أي بلد آخر خالل الـ  21يوما املاضية؟

□ ال

□ نعم

إذا كان اجلواب نعم ،يرجى التوضيح
________________________________________________________________
________________________________________________________________
يرجى تقدمي أي معلومات إضافية متعلقة ابلصحة ترغب يف مشاركتها مع ممرضة املدرسة:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
أن املوقع أدنه السيد/السيدة _________________________________________________،
أحد والدي  /الوصي القانوين على الطفل _________________________________ أؤكد أن املعلومات
اليت أدليت هبا يف منوذج اإلقرار هذا صحيحة وكاملة .وأتعهد بعدم إرسال طفلي إىل املدرسة يف حال ظهور أي من أعراض
 COVID-19عليه.
وأن على دراية أبنين قد أحتمل املس ــؤولية يف حالة اكتش ــاف أن أاي من املعلومات املذكورة أعاله خاطئة أو غري ص ــحيحة أو مض ــللة
أو حمرفة.
يف حال طرأ أي تغيري على املعلومات املذكورة أعاله حول طفلي أو عائليت ،فسأخرب ممرضة املدرسة على الفور.
االسم:

رقم اهلوية اإلماراتية:

__________________________

______________________________

التوقيع:

التاريخ:

__________________________

______________________________

إذا كان طفلك يعاين من أية أمراض مزمنة ،يرجى إرفاق تقرير طيب.
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