خطة العودة اآلمنة الى المدرسة
تلتزم مدرسة راهبات المحبة – كليمنصو في رسالتها األكاديمية بتوفير تعليم عالي الجودة يمنح كل تلميذ
الكفاءات الالزمة للمستقبل.

في أعقاب انتشار جائحة كوفيد  19في جميع أنحاء العالم واإلغالق اإلجباري للمدارس خالل ربيع وصيف

 ،2020وضعت مدرستنا  ،استناداً إلى الق اررات الصادرة والتي ستصدر عن و ازرة التربية اللبنانية  ،خطة

عودة آمنة الى المدرسة لضمان إعطاء األولوية لسالمة تالمذتنا  ،معلمينا  ،عائالتنا وموظفينا أثناء السعي

لتحقيق أقصى قدر ممكن من التعلم الحضوري الفاعل  ،ألن هذا هو هدفنا األساس.

سيتم تحديث خطة إعادة فتح مدرستنا بانتظام من خالل التعاميم واإلشعارات والرسائل مع اقتراب بداية العام
الدراسي .وسيتعين على أولياء األمور البقاء على اطالع دائم بتحديثات المدرسة التي سيتم نشرها عبر
أن المدرسة ستكون مسؤولة خالل فترة
موقعنا على الويب ووسائل التواصل االجتماعي والواتس اب  .كما ّ
الطوارئ الصحية العامة كوفيد  19عن مواكبة أي تحديثات وإرشادات صادرة عن و ازرة التربية ،وستقوم
بإدراج هذه التغييرات في برامجها وأعمالها المدرسية اليومية.
ما هو الجديد في العام الدراسي  2021 -2020؟
أوال :مواعيد الدخول الى المدرسة:
الصف الثالث ثانوي والتاسع أساسي :االثنين  28أيلول 2020

الصف األول والثاني ثانوي والثامن أساسي :الثالثاء  29أيلول 2020
الصف السابع والسادس أساسي :االربعاء  30أيلول 2020
الصف الرابع والخامس أساسي  :الخميس  1تشرين األول 2020

الصف األول والثاني والثالث أساسي  :الجمعة  2تشرين األول 2020

الروضة األولى  :األثنين  5تشرين األول 2020
الروضة الثانية  :الثالثاء  6تشرين األول 2020

الروضة الثالثة :االربعاء  7تشرين االول 2020

ثانياً :اإلرشادات والتحضيرات العامة للسالمة:
أ -لضمان السالمة وتقليل مخاطر انتقال كوفيد ، 19على األهل القيام بالتدابير التالية قبل
مغادرة المنزل.
-مراقبة صحة أوالدهم  ،ال سيما درجة الح اررة  ،وعدم ارسالهم إلى المدرسة مطلقاً في حالة

االشتباه بالمرض.

 تدريب أوالدهم على كيفية اإلعتناء بنظافة اليدين والوجه. الحد من اإلختالط االجتماعي خارج المدرسة الى أدنى حد ممكن  .هذه مسؤولية يتحملها األهلتجاه أوالدهم وتجاه المدرسة بأكملها .
 التأكد من تزويد أوالدهم بالكمامة ( أو الدرع الشفاف للوجه ) بالمناديل ومعقم اليدين.يومياً.
 -تعقيم الحقيبة واللوازم المدرسية المستخدمة ّ

ب -دخول المدرسة:

 ستقوم الممرضة والنظار المشرفون بفحص درجة ح اررة الجميع قبل دخولهم الى حرم المدرسة . سيتعين على جميع الوافدين ارتداء الكمامة للسماح لهم بالدخول الى المدرسة.حد من دخول األهل إلى المبنى الداخلي للمدرسة إلى أقصى حد ممكن .
َ -س ُي ّ

 سيتم رسم عالمات وممرات محددة لضمان التباعد المناسب للتالمذة والهيئة التعليمية في كافة أرجاءالمدرسة.
ج -حجم الصف والتباعد االجتماعي:
ستأخذ المدرسة في االعتبار:
 أن ال تقل المباعدة بين المقاعد الدراسية عن مترين ( عن طريق وضع عالمات على األرض أو تركمقاعد فارغة بين المقاعد ).
 تقسيم تالمذة كل الصفوف إلى مجموعتين " أ " و " ب "  ،بحيث تكون كل مجموعة منفصلة عناألخرى ،ليستضيف الصف  %20فقط من قدرته اإلستيعابية .
 -إلغاء التجمعات واالستراحات واأللعاب الرياضية واألنشطة الالصفية التي تسبب اإلزدحام.

د -النظافة والترتيبات الصحية الوقائية:
للوقاية من مخاطر انتقال فيروس : Covid-19ستقوم المدرسة باتخاذ اإلجراءات التالية :
 الطلب من جميع المديرين والمشرفين والمعلمين والعاملين والطالب ارتداء الكمامة أو الدرع الشفاف للوجهداخل حرم المدرسة .
 تنظيف وتعقيم مقابض األبواب والنوافذ والمقاعد واللوح ووسائل التعليم والتعلم ومرافق المياه والحمامات كلساعتين.
 الطلب من التالمذة غسل أيديهم بين الحين واآلخر. وضع معقمات األيدي في المراحيض والصفوف والممرات والمداخل . الحد من مشاركة التالمذة للكتب والدفاتر والشاشات وأدوات الكتابة واأللعاب  ،والحد من لمس األسطحالمشتركة ( مثل اللوح ومكتب المعلم ) .
 زيادة التهوئة بإستمرار داخل الصفوف ( عن طريق فتح النوافذ واألبواب ) . الطلب من أي شخص ( تالمذة  ،أساتذة أو موظفين ) تظهر عليه أعراض كوفيد  19اإلبالغ عنها والبقاءفي المنزل .
 -طلب الحجر الصحي لمدة  14يوماً ألي موظف ومعلم وتلميذ كان على اتصال مباشر بشخص

تم تشخيص اصابته بـ .COVID-19

هـ الخروج من المدرسة بعد انتهاء الدوام :
 يخرج الطالب متوجهين إلى الباصات أو السيارات الخاصة بالنظام محترمين التباعد اإلجتماعي بمرافقةالنظار والمعلمين .
 يصطحب التالمذة حقائبهم المدرسية وجميع لوازمهم معهم عند المغادرة  ،اذ يمنع إبقاء الكتب والقرطاسيةوحوائج التلميذ في المدرسة ( باستثناء قسم الروضات حيث سيكون هناك تدبير خاص بهم نعلمكم به
الحقاً).

 ُيمنع على األهل القادمين الصطحاب أوالدهم الدخول الى المبنى المدرسي  ،إذ عليهم انتظارهم فيالسيارات  ،مع التشدد في ارتداء الكمامات عند الحضور إلى المدرسة .

ثالثا  :البرنامج األكاديمي
 تلتزم إدارة المدرسة بالمنهاج الصادر عن و ازرة التربية والمركز التربوي للبحوث واإلنماء بأكمله بالنسبةأما بما يتعلّق بباقي الصفوق فسيعمد منسقو المواد إلى
لصفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية ّ ،
تقليص المنهاج بحيث يتم التركيز على فصول ومحاور الدروس األساسية  ،بانتظار ما سيصدر رسمياً عن

المركز التربوي في هذا الشأن.

 سيتم تعديل وقت المدرسة ومدة الفصل الدراسي حسب ما هو مقرر من قبل و ازرة التربية والتعليم العاليفي لبنان.
 -سيتلقى التالمذة دروسهم حضورياً في المواد األساسية .

 سيقوم المعلمون خالل األسابيع الستة األولى من العام الدراسي الحالي بمراجعة مركزة للدروس التي تمتعليمها عن ُبعد خالل فترة الحجر الصحي للعام الدراسي الماضي .
سيتم تخفيض الواجبات المنزلية إلى الحد األدنى (المواد األساسية فقط ) خاصةً عندما يكون التعليم عن
ّ -

بعد.

سينهي تالمذة الصفوف االبتدائية أغلبية واجباتهم في المدرسة  ،قبل المغادرة الى المنزل .
 ُ سيتم إرسال ملفات إلكترونية للدروس وأوراق العمل الورقية عبر منصات التعلّم اإللكتروني المستخدمة .منصات في برنامج التعّلم )(Google Drive, Teams, Agenda en ligne
 سيتم إستخدام عدة ّإلعطاء المزيد من التطبيقات والتمارين على الدروس المشروحة في الصف وستعزز مقاطع الفيديو
الحية ما يدرسه الطالب حضورياً.
المسجلة ودروس الفيديو ّ
رابعا  :الكتب والقرطاسية والزّي المدرسي
 ستعمل ا لمدرسة على تخفيف تكاليف وأعباء شراء الكتب على األهل وذلك عبر متابعة عملية تبادل الكتببين األهالي وإعادة استخدام الكتب المستعملة كما ستخفف أعباء القرطاسية والز ّي المدرسي.

