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JR

تعميم رقم ( )4لسنة2022

NC

دوام الطلبة والهيئة اإلدارية والتدريسية في املدارس ورياض األطفال الخاصة
ً
ابتداء من يوم األحد  30يناير 2022
بنسبة %100

OC

السادة والسيدات  /مديري ومديرات املدارس ورياض األطفال الخاصة

JR

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

املحترمين واملحترمات

NC

يهديكم قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أطيب التحيات ،ويتقدم لكم بالشكر الجزيل على جهودكم املبذولةً ،
وبناء
ً
وحرصا من الوزارة على مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلبة
على التشاور والتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة،
ومستقبلهم الدراس ي ،فقد تقرر:

OC

 -1اعتماد نظام الحضور الفعلي (اإللزامي) للطلبة في جميع املدارس ورياض األطفال الخاصة ،بنسبة  % 100من الطاقة االستيعابية لها ،مع
ً
ابتداء من يوم األحد  30يناير .2022
استمرار االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية ،وذلك
 -2يجب على جميع الطلبة إجراء اختبار املستضدات السريع ( )rapid antigenأسبوعيا باملنزل ،للسماح لهم بدخول مبنى املدرسة أو الروضة ،على
أن يتم الفحص خالل  48ساعة قبل العودة للمدرسة بحد أقص ى.

نتيجة الفحص الذات

NC
J

R

 -3يجب على جميع الطلبة إحضار نتيجة الفحص املنزلي إلى املدرسة أو الروضة ،من خالل (نموذج اإلقرار) املوقع من قبل ولي األمر في بداية كل
أسبوع ( يوم األحد) ،ويمكن الحصول على نموذج إقرار الفحص املنزلي من خالل املوقع اإللكتروني الخاص باملدرسة أو الروضة (مرفق نموذج
اإلقرار املوحد).
التعليمات الخاصة بالنتائج:
اإلجراء

إيجابية

عدم الحضور إىل المدرسة ،ويتوجب عىل وىل األمر اصطحاب الطالب
ز
وااللتام بالتعليمات
إىل المركز الصح للتأكد من نتيجة الفحص،
الصادرة له.

النتيجة تفيد بوجود عطل ر
بشيط
الفحص

عدم الحضور إىل المدرسة ،ويتوجب عىل وىل األمر اصطحاب الطالب
ز
وااللتام بالتعليمات
إىل المركز الصح للتأكد من نتيجة الفحص،
الصادرة له.

OC

سلبية

يلتحق الطالب بالدوام المدرس

وتتولى كل مدرسة أو روضة إرسال رسائل نصية إلى أولياء األمور بالتعليمات الخاصة بعمل الفحص السريع للكشف عن اإلصابة بفيروس كوفيد ،19مع

NC

إرشادات عامة:

JR

إخطارهم بكافة املعلومات واالشتراطات املطلوبة ،وأنها لن تتمكن من استقبال الطلبة يوم األحد من كل أسبوع في حال كانت النتيجة إيجابية أو غير
مؤكدة.

OC

• يمنع خروج الطلبة في الفسح ،كما يمنع استخدام كافتيريا املدرسة ،وعلى الطالب أن يتناول وجبة اإلفطار داخل الصفوف الدراسية (وسيتم
تقييم الوضع من الجهات املعنية ،وإصدار القرا ات املناسبة ً
الحقا).
ر
• إمكانية تطبيق األنشطة الرياضية (الفردية فقط) أو األنشطة الالصفية ،مع ضرورة الحفاظ على الفقاعة الواحدة في ممارسة األنشطة،
والتعقيم املستمر بين املجموعات.

JR

• استمرار البث املباشر (التعليم عن بعد) للطلبة الذين لن يتمكنوا من الحضور الفعلي بسبب الحجر نتيجة اإلصابة أو املخالطة معتمدة من
وزارة الصحة العامة .
• تطبيق سياسة الحضور والغياب واستمرار الرصد اليومي على نظام .NSIS

NC

• تكليف ممرض املدرسة  /أو أحد اإلداريين بحصر أعداد وأسماء الطلبة املطعمين واملتعافين من اإلصابة بفيروس كوفيد  19مقسمة حسب
الصفوف ،ومتابعة نتائج الفحص السريع للطلبة مع أولياء األمور ،وتسجيل النتائج في كشوفات الطالب مع مطلع كل أسبوع ( يوم األحد )،
وتزويد إدارة املدرسة بهذه الكشوفات في اليوم نفسه.

OC

ً
ختاما:

R

نؤكد على ضرورة الحرص التام والتشديد في تطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية من جائحة كوفيد ً ،19
وفقا للبروتوكول املعتمد من وزارة
الصحة العامة ،خاصة االلتزام بارتداء الكمامات ،وتحقيق التباعد الجسدي ،والتهوية الجيدة (املستمرة) في الفصول الدراسية واملكاتب اإلدارية ،وتقع
على عاتق إدارة املدرسة أو الروضة مسؤولية االلتزام بما ورد في التعميم ومتابعة التنفيذ.

•
•
•
•
•

.

نسخة  /مكتب سعادة الوزير
نسخة  /مكتب سعادة الوكيل
نسخة  /مديري إدارات قطاع التعليم الخاص
نسخة  /مدير إدارة العالقات العامة واالتصال
نسخة  /مدير إدارة الصحة والسالمة

OC

NC
J

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،

