أكاديمية رأس الخيمة
أسئلة شائعة
إعادة فتح المدرسة في أغسطس 2020
أولياء االمور األعزاء،

كما تعلمون ،قدمنا لكم نظرة عامة عن خطط إعادة فتح المدرسة " "Covid-safeفي السادس من أغسطس .زودناكم بمعلومات عامة عن
الطرق التي سيتم فتح المدرسة من خاللها لهذا العام  ،بنا ًء على اإلرشادات الواردة من وزارة التربية والتعليم.
منذ ذلك الحين تلقينا العديد من االستفسارات من أولياء األمور  ،وبنا ًء على ذلك  ،قمنا بعمل نموذج إجابات في شكل األسئلة الشائعة (أدناه).
نشعر بأهمية التواصل معكم حتى نتمكن م ًعا من بدء العام الدراسي الجديد بثقة وإيجابية على الرغم من األوقات غير العادية التي نعيشها.
بداية من األسبوع المقبل  ،سيزودكم مدير كل مدرسة بالمعلومات المرتبطة بمدرسة أبنائكم وصفوفهم الدراسية.
قبل إعادة فتح المدرسة  ،ستُعقد سلسلة من الندوات ألولياء األمور عبر اإلنترنت خاصة بكل مدرسة والتي سيقدمها فريق القيادة في كل
مدرسة .ستوفر هذه الندوات المعلومات الكاملة باإلضافة إلى فرص لطرح األسئلة.
أتطلع إلى العمل معكم عن كثب هذا العام وأنا على يقين من أن الرابط األسري القوي داخل مدارسنا سيجعلنا قادرين على توفير فرص
تعليمية ممتازة مع ضمان بقاءنا جميعًا آمنين وأصحاء

أطيب التحيات،
جراهام بيل
المدير التنفيذي

أسئلة من أولياء األمور:


متى يبدأ العام الدراسي؟
كما هو مخطط وأعلنته وزارة التربية والتعليم  ،ستبدأ الدراسة يوم األحد  30أغسطس .ستطبق المدرسة نموذجين للتعلم  ،نظام
التعلم داخل الحرم المدرسي للطالب الصغار وللكبار (تحديدا صفوف ما قبل الروضة  ،و ، KG1و ، KG2والصف األول
 ،والصف العاشر  ،والصف الحادي عشر  ،والصف الثاني عشر) ،بينما ينطبق نظام التعلم المدمج على الطالب المسجلين من
الصف الثاني حتى الصف التاسع.



متى سيتم اإلعالن عن تفاصيل برنامج التعلم المدمج؟ متى سترسل المدرسة الخطط التفصيلية والجداول الزمنية ألولياء
األمور؟
التفاصيل المتعلقة باأليام المخصصة للتعلم المدمج وغيرها من المعلومات الالزمة للطالب المطلوب منهم القيام بالتعلم في
المنزل  /المدرسة سيتم اإلعالن عنها قريبًا إلى أولياء األمور مباشرة من قبل كل مدرسة.



إذا كان ابني  /ابنتي في مجموعة التعلم المدمج  ،فما هي خطة الدراسة أليام التعلم المنزلي؟
ستتمكن مجموعة الطالب الغير موجودين بالمدرسة من الوصول إلى التعلم عن بعد عبر اإلنترنت من خالل العديد من المنصات
المستخدمة .لقد تعلمنا الكثير حول التعلم عبر اإلنترنت من خالل تجربتنا في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين ،واستفدنا
من هذه المعرفة لتحسين التعلم عن بعد .ستوفر كل مدرسة المزيد من التفاصيل ألولياء األمور.



ما هي مواعيد اليوم الدراسي؟
أوقات اليوم الدراسي العادية:
ظهرا
ما قبل الروضة  9 -صبا ًحا حتى 2
ً
اول روضة -

 7:45صبا ًحا حتى  2مسا ًء

ثاني روضة حتى الصف الخامس  7:45 -صبا ًحا حتى  2:30مسا ًء
المدرسة الثانوية (الصفوف من  6إلى  ، )12يكون اليوم المدرسي العادي من الساعة  07:45صبا ًحا إلى  3:10مسا ًء.


هل سيكون األشقاء في نفس المجموعة  A / B؟
نعم ،سيكون األشقاء في نفس المجموعة.



هل يمكن اختيار أن يذهب ابني /ابنتي إلى المدرسة يوميًا إذا كنت من اآلباء  /األمهات العاملين؟
لسوء الحظ ،هذا ليس متاحا ً ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة .ال يمكن لطالب التعلم المدمج (يوم دراسي  /يوم تعلم عن بعد)
االنتقال إلى دوام كامل (ينطبق ذلك فقط على الصفوف من  2إلى .)9



هل يمكنني االشتراك في برنامج التعلم الكامل عن بعد البني  /البنتي؟
يمكن ألولياء األمور اختيار التعلم عن بعد بدوام كامل في المنزل إذا كانت لديهم مخاوف (مثل ،أحد األقارب المسنين في
المنزل ،أو أحد أفراد األسرة المعتل صحيا  ...إلخ) .على أولياء األمور الراغبين في ذلك تأكيد رغباتهم عن طريق إرسال بريد

إلكتروني بعنوان "برنامج التعلم الكامل عن بعد" إلى مكتب إدارة مدرسة أبنائهم مع اسم الطالب والصف وسبب هذا الخيار في
موعد أقصاه يوم األحد  23أغسطس.
عناوين البريد االلكتروني لمكاتب إدارة المدارس المختلفة :
BSK: hoda.mourkos@rakacademy.org
BSR: nancy.hanna@rakacademy.org
BSH: reem.naser@rakacademy.org
IPK: rama.jbawi@rakacademy.org
ISK: safia.morsy@rakacademy.org



لماذا تشارك الصفوف  9-2بشكل خاص في التعلم المدمج بينما يمكن للصفوف األخرى الحضور بشكل كامل؟
إذا كانت الصفوف  Gr 2-9تتبع نظام التعليم المدمج ،فلماذا يتعين علينا دفع الرسوم كاملة؟
تفضل أكاديمية رأس الخيمة ،بالطبع ،أن يحضر جميع الطالب إلى المدرسة يوميًا ولكن بسبب توجيهات وزارة التربية والتعليم
الصارمة إلعادة فتح المدرسة .تقضي لوائح  Covid-19أنه بالنسبة لصفوف معينة ،ال يمكننا استيعاب جميع الطالب في
المدرسة في نفس الوقت.
ستبقى الرسوم المدرسية كما هي  -حيث توفر المدرسة التعلم المستمرعن بعد  -بالنسبة للصفوف من  2إلى  ،9حيث سيعتمد
نموذج مدمج (يوم مدرسي  /يوم تعلم عن بعد) باستخدام أدوات التعلم عن بعد عبر اإلنترنت.



إذا كان كال الوالدن يعمالن ،كيف يمكننا متابعة عمل أطفالنا؟
كما كان الحال مع برنامج التعلم عن بعد في العام الماضي ،سيحتاج أولياء األمور إليجاد خيارات وبدائل لدعم أبنائهم خالل
هذا الوقت .سنستفيد من البث المباشر للدروس قدر اإلمكان لضمان تقليل متطلبات دعم الوالدين.



ما هي التغيرات على الزي المدرسي؟ كيف ومتى يمكننا أن نطلب الزي المدرسي؟
سيكون الزي الرسمي متا ًحا بعد  15أغسطس ،سنزودكم بالمزيد من التفاصيل قريبًا .أعلنت  RAKAعن أقنعة طبية تحمل
شعار المدرسة كجزء من الزي المدرسي اإللزامي.



متى وكيف ستكون األقنعة مطلوبة؟ وهل ستدعم المدرسة استخدام القناع المدرسي؟
ستكون األقنعة مطلوبة لجميع الموظفين والطالب الموجودين داخل مدارس  RAKAومع ذلك ،فليس مطلوبا من األطفال في
مرحلة الحضانة إلى ثاني روضة ارتداء األقنعة أثناء وجودهم في المدرسة.



ما هي إجراءات التنظيف والتعقيم؟
أجرت مدرستنا مراجعة لجميع نقاط التالمس المحتملة ،بما في ذلك مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة والدرابزين والصنابير
وأحواض الغسيل وما إلى ذلك .سيتم إجراء المزيد من عمليات التنظيف والتعقيم لهذه المناطق طوال اليوم .سيتم إجراء تنظيف
شامل للمدرسة كل يوم باستخدام مواد كيميائية معتمدة من البلدية .سيتم إجراء تنظيف شامل وتعقيم شامل للمدرسة في نهاية كل
أسبوع .سيرتدي موظفو التنظيف معدات الوقاية الشخصية المطلوبة لجميع أنشطة التنظيف



ما هي البروتوكوالت المعمول بها لضمان سالمة مجتمعنا التعليمي؟
أنشأ قسم الصحة والسالمة في أكاديمية رأس الخيمة مجموعة قوية من إجراءات وبروتوكوالت الصحة والسالمة والتشغيل،
من أجل دعم إعادة فتح المدارس بشكل آمن.
سيتم إجراء فحوصات ضمان الجودة لرصد الفعالية .سيتم كذلك اعداد الفصول الدراسية بحيث تكون هناك مسافة آمنة بين
الطالب وفقًا لإلرشادات ،وسيتم تخطيط العالمات األرضية في الفصول الدراسية لضمان بقاء المكاتب في المواقع الصحيحة.
سيتبع المعلمون أيضًا إرشادات آمنة للتدريس عند التعامل مع الطالب.
سيتم وضع عالمات السالمة في جميع أنحاء الممرات ،وستفرض العالمات مسافات آمنة تبلغ مترين .سيتم مراقبة الطالب
لضمان االلتزام .سيكون تدفق الطالب داخل الممرات أحادي االتجاه وسيتم تمييز ذلك بالوسائل المناسبة .سيتم تحديد ترتيبات
الجلوس بوضوح في مناطق المقصف ،ولن يُسمح للطالب بالجلوس بجوار بعضهم البعض أو مقابل بعضهم البعض .يجب
على الطالب من نفس الفصل االلتزام بترك مسافات آمنة تبلغ  1.5متر ،ويجب على الطالب من الفصول المختلفة الحفاظ على
مسافات آمنة تبلغ  2متر .لن يمنع تقديم الطعام في هذه المرحلة .يمكن للمدرسة تقديم األطعمة شريطة أن تكون معبأة مسبقًا،
وباتباع إرشادات سالمة األغذية في رأس الخيمة (هيئة الصحة العامة) .نشجع العائالت على توفير الطعام والمشروبات ألبنائهم
في أواني بالستيكية آمنة خاصة بهم .يجب على الموظفين أيضًا إحضار الطعام والشراب الخاص بهم .يجب على المعلمين
التأكد من أن األطفال ال يتشاركون الطعام .يُنصح باستخدام واقيات الوجه أثناء استراحات الوجبات عند إزالة أقنعة الوجه
مؤقتًا .سيتم إزالة قوارير المياه ،ولكن ستتوفر زجاجات المياه في المقصف وماكينات البيع ،ومع ذلك نشجع الطالب على
إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم والتي تكفي لليوم الدراسي.



هل الحقائب مسموح بها في المدرسة؟
نعم  ،الحقائب مسموح بها في المدرسة.



كيف يمكن للطالب ركوب الحافلة المدرسية بأمان؟
بنا ًء على توجيهات الصحة والسالمة  ،سيتم السماح للحافالت المدرسية بالعمل بنسبة  .٪50مع مراعاة:
• فحص درجة حرارة الموظفين والطالب قبل الصعود على متن الحافلة (إذا كانت درجة الحرارة خارج نطاق
اإلرشادات اآلمنة  ،فلن يُسمح للطالب بدخول الحافلة أو الذهاب إلى المدرسة).
• االحتفاظ بالسجالت اليومية
• تطهير الحافالت قبل وبعد كل استخدام
• وضع الفتات مناسبة داخل الحافلة
• تطبيق اإلجراءات في حالة ظهور عالمات إصابة الطفل بـ  COVID 19أثناء وجوده في الحافلة



هل هناك أي تقدير للمدة التي سيستمر فيها التعلم المدمج  /عن بعد؟
كأكاديمية ،نحن نفضل بشكل مثالي عودة جميع الطالب إلى المدرسة للتعلم بدوام كامل .ومع ذلك  ،نحن مطالبون باتباع لوائح
وإرشادات محددة للغاية لدعم مجتمعنا بأكمله خالل هذا الوقت من جائحة كوفيد .سنراقب الموقف باستمرار ونطلع أولياء
األمور بانتظام على أي تغيرات أو معلومات إضافية حال معرفتها .هدفنا هو العودة إلى التعلم المدرسي بدوام كامل بمجرد أن
يصبح عمليًا ضمن جميع إرشادات السالمة.



هل المدارس تستخدم منصة واحدة للتعلم عن بعد؟
ستستخدم المدارس  Google Classroomكواجهة تعليمية لجميع الصفوف الدراسية .سيتم توفير معلومات محددة ألولياء
األمور قريبًا من قبل كل مدرسة.
.



كيف ستضمن المدرسة أن أبنائنا آمنون أثناء االتصال باإلنترنت  -ما هي إرشادات األمان على اإلنترنت المعمول بها؟
خالل برنامج التعلم عن بعد للعام الماضي  ،طبقنا أساسيات األمان اإللكتروني وتأكدنا من أن األشخاص الموجودين في نطاق
المدرسة فقط يمكنهم االنضمام إلى الدروس الحية أو دخول  Google Classroom.مستشارونا متاحون إذا رغب أي طالب
في التحدث إليهم .سيتم إرسال معلومات حول السالمة اإللكترونية وإرشادات ألولياء األمور قريبًا.



هل سيكون هناك استبيان ألولياء األمور ؟
كأكاديمية  ،لدينا رغبة قوية في دعم مجتمعات التعلم لدينا  ،فإننا نأخذ آراء ومقترحات أولياء األمور على محمل الجد وسنسعى
للحصول على مقترحاتكم بشكل منظم ، .لضمان تلبية احتياجات جميع المتعلمين.



هل سيكون هناك اجتماع عبر اإلنترنت ألولياء األمور ؟ وكم مرة يمكن القيام بذلك؟
ي سعدنا أن نعلن أننا سنعقد ندوات "العودة إلى المدرسة" ألولياء األمور على الويب لكل مدرسة قبل إعادة فتحها .سيتم تسهيل
ذلك من قبل مديرة االتصال المجتمعي لدينا  ،رهام زهران  ،وستضم االجتمعات مدير كل مدرسة وفريق القيادة .كما سيتواجد
المدير التنفيذي الجديد .ستتاح الفرصة ألولياء األمور لطرح األسئلة وسيقدم فريق القيادة في كل مدرسة إجابات وإرشادات
لضمان شعوركم باالطمئنان مع بداية العام الدراسي الجديد .سيتم إرسال المعلومات المفصلة إلى أولياء األمور قريبًا.



هل عدد الحاالت في رأس الخيمة منخفض بما يكفي إلعادة فتح المدارس؟
األرقام في دولة اإلمارات العربية المتحدة منخفضة حاليًا ويلزم إعادة فتح المدرسة بنا ًء على إرشادات صارمة من وزارة
التربية والتعليم .تراقب أكاديمية رأس الخيمة عن كثب عدد الحاالت وتواكب المعلومات التي يتم إرسالها من قبل وزارة الصحة
ووقاية المجتمع .كما أننا على اتصال منتظم بوزارة التربية والتعليم بشأن أي تحديثات وتغيرات يلزم إجراؤها .تم توجيه
المدارس إلعادة الفتح.



هل ستكون أماكن غسل األيدي أو معقمات األيدي متوفرة في جميع أنحاء المدرسة وهل سيتم توجيه األطفال لغسل اليدين
كثيرا؟
ً
ستتبع كل مدرسة إرشادات محددة للنظافة والسالمة الشخصية في كل مدرسة .سيكون لكل فصل مكانا للتعقيم يستخدمها الطالب.
سيُطلب من الطالب أيضًا غسل وتعقيم اليدين قبل دخول الفصل .سيقوم المعلمون بتوجيه ومساعدة الطالب كل حسب عمره
لفهم أهمية العادات والبروتوكوالت اآلمنة في المدرسة  ،وسيتم تطبيق هذه اإلجراءات بصرامة.



كيف سيتم الحفاظ على التباعد الجسدي طوال اليوم الدراسي؟
وضعت أكاديمية رأس الخيمة مجموعة من التدابير للحفاظ على التباعد الجسدي  ،بما في ذلك تصميم الفصل الدراسي  ،ووضع
العالمات األرضية والفواصل حسب الحاجة .ستضمن هيئة رأس الخيمة أيضًا الحفاظ على التباعد الجسدي بإشراف صارم من
أعضاء هيئة التدريس .سيتم تقليل الحركة في جميع أنحاء المدرسة لجميع الطالب وسيتم تعديل أوقات الراحة لضمان عدم
اختالط الطالب في مجموعات التعلم المختلفة.



كيف ستحد المدرسة من األسطح المشتركة وما هي الخطة لتطهير المناطق بانتظام في جميع أنحاء المدرسة؟
سيخصص لكل طالب محطة عمل خاصة به/بها وسيطلب منهم استخدامها يوميًا .عززت أكاديمية رأس الخيمة برنامج التنظيف
الخاص بها لضمان التنظيف المنتظم لجميع المناطق .فرق التنظيف ستقوم بتنظيف األسطح ومقابض األبواب وما إلى ذلك
بشكل منتظم للحفاظ على مدرسة آمنة ونظيفة .سيتم االحتفاظ بالموارد التعليمية في الفصول الدراسية داخل كل مساحة تعلم
محددة وسيتم تعقيمها بانتظام .ستكون مشاركة الموارد محدودة بشكل صارم ضمن مجموعات التعلم.



هل ستتأثر المواصالت من وإلى المدرسة عند إعادة فتح المدرسة؟
ً
ستعمل أكاديمية رأس الخيمة على تقليل عدد الطالب في كل حافلة وفقا إلرشادات وزارة التربية والتعليم والتي تشير إلى أنه
يجب تنظيم جميع الحافالت على أساس  % 50من السعة القصوى .سنقوم بتنفيذ تدابير التباعد الجسدي ونطلب من الطالب
استخدام أقنعة الوجه .يرجى مالحظة أنه سيتم فحص درجة حرارة كل طالب قبل دخول الحافلة المدرسية  ،وإذا كانت درجة
الحرارة خارج اإلرشادات اآلمنة  ،فلن يُسمح للطالب بدخول الحافلة أو الذهاب إلى المدرسة.



ما هي إرشادات التتبع واالختبارات والحجر الصحي المتبعة؟
تتبع أكاديمية رأس الخيمة ما توصي به السلطات الصحية لحكومة اإلمارات العربية المتحدة .
سنستخدم أجهزة التصوير الحراري وسيكون لدينا أيضًا نظام تسجيل يتطلب من الزائرين تقديم جميع المعلومات الالزمة إذا
دعت الحاجة إلى التتبع والتعقب .سيتم توفير مزيد من التفاصيل ألولياء األمور قريبا.



هل سيتم فحص الطالب وأولياء األمور والموظفين قبل دخول المدرسة؟
نعم  -سيكون لدى أكاديمية رأس الخيمة كاميرات تصوير حراري في كل مدرسة لفحص كل من يدخل إلى المدرسة .سيتم
كذلك فحص درجة حرارة الطالب الذين يستقلون الحافالت قبل ركوبهم .وأيضا سيتم فحص الطالب المتأخرين بواسطة أمن
األكاديمية قبل السماح لهم بالدخول إلى المدرسة .نحن مطالبون بالحد من الدخول إلى المدرسة بشكل صارم  ،لذلك لن يتمكن
أولياء األمور والزوار من دخول المدرسة ما لم يتم الترتيب مسبقًا مع المدرسة .بالنسبة ألولياء أمور الطالب الصغار  ،ستكون
هناك ترتيبات خاصة لمرافقة األطفال وسيتم مشاركتها قريبًا من قبل مديري المدارس.

