
 خطة إعادة فتح المدرسة
ندوة عبر الويب مع أولياء 

 األمور



  نماذج التعّلم
(المدمج)التعلّم الهجين   
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 التعليم المدمج في قسم رياض األطفال

 عبر االنترنت% 40يومياً و ( تعليم تقليدي) وجهاً لوجه %  60▰

 11:00 – 8:00يحضر الفوج األول من الطالب إلى المدرسة من الساعة ▰

 صباحاً، بعدها نقوم بتعقيم الصفوف

 من بعد الظهر 3:30 – 12:30إلى المدرسة من « ب»يحضر الفوج ▰

تقوم المعلمات بتحضير أنشطة تعليمية ومشاركتها مع األهل عبر االنترنت ▰

 بشكل يومي لتعزيز المهارات التي يتعلمها الطالب داخل الصف
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21-20نماذج التعليم في قسم رياض األطفال   

4 

«ج»الفوج   
تعلّم عن ُبعد% 100  

«ب»الفوج   
الحضور يومياً إلى 

 المدرسة من 
12:30-3:30  

«أ»الفوج   
الحضور يومياً إالى  

 المدرسة من
8:00-11:00  



فوج بقسم الروضة؟/ كم عدد الطالب في كل مجموعة  

 طالب كحد أقصى 10يتألف كل فوج من ▰

 22فصالً دراسياً بدالً من  25تّم توسيع قسم الروضة ليشمل ▰

 :سيتم فتح الفصول الثالثة اإلضافية في قسم االبتدائي▰

 ستكون هذه الصفوف منفصلة عن قسم االبتدائي▻

ستكون الفسحة خاصة بطالب الروضة دون االختالط مع طالب قسم ▻

 االبتدائي
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21-20قسمي اإلعدادي والثانوي نماذج التعليم في   
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«ج»الفوج   
تعلّم عن ُبعد% 100  

«ب»الفوج   
 الحضور إلى المدرسة
 يومي اإلثنين والخميس

«أ»الفوج   
الحضور إلى المدرسة 

 يومي األحد واألربعاء

«ب»و « أ»التعلّم عن ُبعد يوم الثالثاء للفوجين   



 التعلّم المدمج لقسمي اإلعدادي والثانوي

 تعلّم عن ُبعد% 60و ( التعليم التقليدي)التعلّم وجهاً لوجه %  40▰

 «ب»و «  أ»ُيقسم الطالب في كل صف إلى فوجين ▰

 طالباً كحد أقصى 13يتألف كل فوج من ▰

يومي األحد واألربعاء إلى المدرسة، أما اإلثنين والخميس فيكون التعلّم « أ»يأتي الفوج ▰

 عن ُبعد

واألربعاء يومي األحد يومي اإلثنين والخميس إلى المدرسة، أما « ب»يأتي الفوج ▰

 فيكون التعلّم عن ُبعد

  التعلّم عن ُبعد لكل الطالب يوم الثالثاء▰
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 في قسمي اإلبتدائي والثانوي( المدمج) كيف يبدو التعلّم الهجين  

صباحاً ويشمل جميع الطالب  8:00يبدأ اليوم الدراسي لجميع الفصول اعتباراً من الساعة ▰

 (يرجى مراجعة جدول التوقيت المتعاقب) المتواجدين في المدرسة وفي المنزل 
 

يتأكد المعلم من حضور الطالب، يشرح نواتج التعلّم : الدقائق العشرة األولى من الحّصة▻

 والمهام
 يعمل الطالب المتواجدين في البيت باستخدام الدروس المسجلة مسبقاً ▻
 يعمل الطالب المتواجدين في الصف مع معلميهم▻
األخيرة من الحّصة للتواصل بين المعلمين  15-10تخصص الدقائق ال : القسم الثانوي فقط▻

والطالب المتواجدين في منازلهم لإلجابة على أسئلتهم، شرح المفاهيم، والتحضير للدرس 

 التالي
 سيتواصل معلمي قسم االبتدائي مع مجموعات الطالب المتواجدين في المنزل بشكل يومي▻
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 نماذج التعلًم
%100التعلّم عن ُبعد   
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 برنامج التعلّم عن ٌبعد

سيتبع الطالب الذين يتعلمون عن ُبعد جدول مماثل للجدول الذي سيتبعه الطالب الذين   ▰

 (بمعدل خمس حصص يومياً  –دقيقة  56تتألف الحصة من  )التعلّم المدمج  اختاروا

يتوجب على طالب القسم الثانوي الحضور إلى المدرسة إلجراء االمتحانات الفصلية ▰

 واالختبارات فسوف تجرى عبر االنترنتالتقييم البنائي أما . والنهائية

 (بث حي) ستكون مباشرة  12-6كل الحصص للصفوف ▰

 سيتم زيادة حصص البث المباشر في قسم االبتدائي▰
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 %100برنامج التعلّم عن ُبعد 

:المزيد من التحسينات  

 (النسخة المحّدثة لقانون التعلّم عن ُبعد والتي تشمل التنّمر االلكتروني) الحماية ▰

 زيادة حصص البث المباشر في جميع أقسام المدرسة▰

توفير توازن بين التعليم األكاديمي وغير األكاديمي لجميع الفئات : رفاهية الطالب▰

 العمرية

 توفير فرص أكبر لتفاعل الطالب مع زمالئهم▰

سيتم تقديم دورات تدريب ألولياء األمور على استخدام المنّصة : منّصة سكولوجي للتعلّم▰

 أغسطس 24وذلك إعتباراً من 
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 أسئلة متعلّقة بنماذج التعلّم

المدمج إلى التعلّم سُيسمح للطالب باالنتقال من نموذج هل يمكننا التبديل بين النماذج؟ ▰

نموذج التعلّم عن ُبعد إلى للطالب باالنتقال من ُيسمح لن بينما . ٌبعدعن التعلّم نموذج 

 .المدمجنموذج التعلم 

نعم ، نحن نبذل هل سيأتي الطالب من نفس العائلة في نفس األيام إلى المدرسة ؟ ▰

 .قصارى جهدنا لتمكين األشقاء من الحضور إلى المدرسة في نفس األيام

استيعاب هدفنا الرئيسي هو ضمان  -ال إلى المدرسة؟ األيام للمجيء هل يمكننا اختيار ▰

 .الوقت الحاليفي قبول أي طلبات إضافية من الصعب للغاية سيكون . أوالً عدد األشقاء 

لدينا المعلومات عن األصدقاء ال ، هل يمكننا اختيار األصدقاء في المجموعة؟ ▰

إلى الطالب علينا تقسيم ولكن بما أنه يتعّين . ما في وسعناوسنحاول تلبية الطلبات بكل 

 .اإلضافيالطلب هذا تنفيذ فسيكون من الصعب جًدا مجموعتين، 
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 المواصالت
RTA حافالت هيئة الطرق والمواصالت   
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RTA خدمات هيئة الطرق والمواصالت 

سيتم إجراء فحص درجة حرارة كل طالب يستخدم الحافلة من ِقبل موظفي الهيئة كل ▰

 ركوب الحافلة 37.5لن ُيسمح للطالب الذي تتعدى حرارته  . صباح

 سيتم االحتفاظ  بالسجالّت اليومية لحالة الطالب▰

خالل تواجدهم  19تّم وضع آلية للتعامل مع الطالب في حال ظهور عوارض كوفيد ▰

 داخل الحافلة

لتحديد المقاعد التي سيجلس عليها الطالب مع "  االجتماعيالتباعد "سيتم وضع الفتات ▰

ستكون المطهرات . فقطالسعة المعتادة األخذ في االعتبار أن الحافلة ستستوعب نصف 

 للتطهيرالفتات باإلضافة إلى متوفرة في الحافلة 

 سيتم تعقيم الحافالت قبل وبعد كل استخدام بما في ذلك مقابض الحافلة والُمعدات ▰

 تحتفظ إدارة المدرسة بحقها في إجراء عمليات تفتيش عشوائية للحافالت في أي وقت ▰
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 الصحة والسالمة
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على أحد الطالب خالل اليوم الدراسي 19في حال ظهور عوارض كوفيد   

سيتم تقييم الحالة . لدينا غرفتين للعزل وموقعها بين ملعب قسم البنات ومسبح المدرسة▰

على أي من الطالب أو  19من ِقَبل طبيبة المدرسة في حال ظهور عوارض كوفيد 

 الموظفين 

األفراد المشتبه سيتم تدريب جميع الموظفين على كيفية دعم : فيها الحاالت المشتبه ▰

سيتم إرشاد الطالب بهدوء بواسطة . 19قد تّم التأكد من إصابتهم بكوفيد أو بإصابتهم 

المدرسة باالتصال بأولياء العزل وستقوم طبيبة غرفة مشرفين معّينين إلى المربيات أو 

 .أمور هؤالء الطالب
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على أحد الطالب خالل اليوم  19في حال ظهور عوارض كوفيد 

تابع -الدراسي   

 : الحاالت المؤكدة

ستقوم . كانت حالته الصحية تسمح بذلكإن " نموذج التعلّم عن ُبعد»تحويل الطالب إلى سيتم  

المصاب وتقديم الطالب أو الموظف المرشدة االجتماعية في المدرسة بالتواصل مباشرة مع 

لقاء ترتيب الدعم وموظفي يمكن لمعلم الفصل وعميد الطالب . استشارية لهمجلسات 

مقاطع فيديو للياقة بإرسال التربية البدنية سيقوم معلمي . زمالئه في الفصلافتراضي له مع 

 .أثناء الحجر الصحيللمحافظة على نشاط  الطالب البدنية وتمارين بسيطة 
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 من الذي يتوجب عليه ارتداء الكمامة؟

 (طالب قسم رياض األطفال ) ال يتوجب ارتداء الكمامة لمن هم دون سن السادسة ▰

سنوات وجميع موظفي المدرسة  6على جميع الطالب الذين تزيد أعمارهم عن يجب ▰

 .تناول الطعامأثناء النشاط البدني الشاق وأثناء الكمامة يمكن إزالة . الكمامةارتداء 

 .مباشر مع الطالباحتكاك /اتصالالوجه للموظفين الذين هم على واقي ارتداء يجب ▰

يمكن التخلص منهما إلى المدرسة يومًيا أو كمامتين ُيقترح أن يقوم الطالب بإحضار ▰

 .استخدامهاإعادة كمامة واحدة يمكن 

-مسؤولية الطالب الكمامات كل يوم  هو من التأكد من إحضار العدد المطلوب من ▰
إلعادة االستخدام بما يتماشى مع إرشادات الشركة الكمامة القابلة من غسل والتأكد 

 .كمامةبدون داخل المدرسة لن ُيسمح ألي طالب بالتواجد . المصّنعة
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 التواصل مع أولياء األمور
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 ما هي قنوات التواصل بين البيت والمدرسة 

خالل إما من  –قبل إعادة فتح المدرسة التدابيراالحترازية المّتخذة سيتم إرسال جميع ▰

باإلضافة إلى المعلومات عبر اإلنترنت ورسائل البريد اإللكتروني أو ندوات / زووم 

 المدرسةالمنشورة على موقع 

 العاممدار األهل على سيتم تحديد اجتماعات افتراضية مع مجلس ▰

 عقد اجتماعات تعريفية افتراضية مع أولياء األمورسيتم ▰

 وعقد اجتماعات أولياء األمور مع المعلمين االفتراضية▰

البريد اإللكتروني لجمع السجالت الطبية الطّبي رسائل سيتابع فريق العيادة المدرسية ▰

 .ومتطلبات الصحة والسالمة

 بهماالتصال الخاصة بيانات من تحديث يرجى من أولياء األمور التأكد : مالحظة▰
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:يمكنكم التواصل مع -في حال وجود استفسار  

 

 قسم الروضة▰

 rola@ipsjumeira.com:  مديرة القسم األستاذة روال▻

   amal.mohamed@ipsjumeira.com: السيدة أمل▻
 

 قسم االبتدائي▰

  rima@ipsjumeira.com: مديرة القسم األستاذة ريما ▻

 hiba.zaghloul@ipsjumeira.com: عميدة الطلبة  السيدة هبة▻

 abir.khatoun@ipsjumeira.com: الُمساعدة اإلدارية السيدة عبير ▻
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:معيمكنكم التواصل  -حال وجود استفسارفي   

 بنات -قسمي اإلعدادي والثانوي▰

 nathalie@ipsjumeira.comمديرة قسم الثانوي األستاذة نتالي ▻

 hanady@ipsjumeira.com: عميدة الطالبات السيدة هنادي▻

 

 بنين -اإلعدادي والثانويقسمي ▰

 ipsjumeira.comsamih.kh@نائب المدير العام األستاذ سميح ▻

 khalil@ipsjumeira.com: مدير قسم الثانوي األستاذ خليل▻
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 أسئلة وأجوبة 

 !شكرا لكم على مشاركتكم▰
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