تعليمات بداية العام الدراس ي بمدرسة قطرللعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين
السادة أولياء األمور األفاضل،
تحية طيبة،
تهديكم إدارة مدرسة قطرللعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين أطيب األمنيات ،ونبارك لكم انطالق العام الدراس ي
ً
ً
ً
ً
الجديد ،راجين من هللا ألبنائنا الطالب عاما دراسيا ناجحا وموفقا.
وفي إطار االستعداد الستقبال الطلبة وانطالق العام الدراس ي الجديد؛ فإننا نرجو منكم االطالع على جدول استقبال
الطلبة املوضح تاليا  ،واإلجراءات االحترازية الواجب اتباعها ؛ حفاظا على صحة وسالمة الطلبة.

ً
أوال .خطة استقبال الطلبة في الفترة بين  2020/9/1و :2020/9/3
خالل األيام الثالثة األولى من الدوام ،سيسمح بدوام  %30فقط من الطلبة في املدرسة بهدف تهيئة الطلبة وتسليم
الكتب والجداول الدراسية وإجراء بعض االختبارات التشخيصية والتدريب على إجراءات الصحة واألمن والسالمة،
وسيكون جدول الدوام كما يلي:
اليوم

التاريخ

املرحلة الدراسية

الثالثاء

2020/9/1

الصف التاسع فقط

األربعاء

2020/9/2

الصف العاشر فقط

الخميس

2020/9/3

الصف الحادي عشر
فقط

التوقيت

12:30-7:15

البرنامج واإلجراءات
 .1استقبال وتهيئة الطلبة.
 .2تسليم الكتب والجدول الدراس ي.
 .3تسليم أجهزة الالبتوب وتدريب الطالب
على أساسيات برنامج MS Teams
 .4تدريب الطالب على إجراءات األمن
والصحة والسالمة وعلى رأسها اإلجراءات
االحترازية الخاصة بمرض .COVID-19
 .5إجراءات االختبارات التشخيصية للطلبة
.MAP Growth Test

ً
ثانيا .دوام الطلبة ابتداء من يوم األحد 2020/9/6
سيكون دوام الطلبة بنسبة  %100من خالل الحضور اليومي للمدرسة ،ووفق جدول حصص ممتد من الساعة 7:00
وحتى الساعة  ،12:30وبواقع  6حصص يوميا .وسيتم تسليم جدول الحصص للطلبة في أول يوم دراس ي.
ويمكن االطالع على جدول حصص الصفوف من خالل الرابط التالي:

https://qsst.edupage.org/timetable/
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ً
ثالثا .إجراءات األمن والسالمة اليومية:
يرجى االطالع على التعميم الوارد من الوزارة (مرفق) بشأن اإلجراءات االحترازية التي سيتم تطبيقها في املدرسة
بشكل يومي ؛ للحفاظ على معاييرالصحة والسالمة ،آملين منكم التكرم بحث الطلبة على ما يلي:
 .1لبس الكمامات القماشية املناسبة بصورة يومية عند الحضور للمدرسة.
 .2إحضار قناع الوجه البالستيكي  Face Shieldوااللتزام بارتدائه عند اللزوم  ،وخاصة أثناء العمل في املختبرات
التخصصية ومختبرات .STEM
 .3إحضار صندوق من الكمامات غير القابلة إلعادة االستخدام  Disposableوإبقاؤها في خزانة الطالب في املدرسة
الستخدامها عند الحاجة.
 .4الحفاظ على النظافة الشخصية وتعقيم األيدي وغسلها بصورة متكررة.
 .5إحضار األدوات التعليمية الشخصية (األقالم ،الدفاتر ،اآللة الحاسبة ،األدوات الهندسية ...الخ) وعدم تبادلها مع
الزمالء في املدرسة.
 .6شحن أجهزة الالبتوب بشكل جيد قبل الحضور للمدرسة ،والتأكيد على عدم مشاركة الشاحن أو جهاز الالبتوب أو
أي من ملحقاته (القلم ،الفأرة ،الخ) مع الزمالء في املدرسة.
 .7إحضار سجادة الصالة الشخصية الخاصة بالطالب ،والتي يمكنه تركها في خزانته الخاصة باملدرسة لالستعمال عند
الحاجة ،علما بأنه لن يتم إقامة صالة الجماعة في املدرسة ،وفي حال تأخر الطالب في املدرسة ألي سبب ،فيمكنه تأدية
صالة الظهر في األماكن املخصصة مستخدما سجادة الصالة الخاصة به.

ً
رابعا .اإلجراءات خالل وقت الفسحة وتناول الطعام:
يرجى العلم بأن خدمة املقصف املدرس ي لن تكون متوفرة خالل هذه الفترة ،وعليه يجب على الطلبة إحضاروجبة
ً
اإلفطاريوميا من املنزل ،مع مراعاة ما يلي:
 .1تناول األغذية الصحية والطازجة التي تساعد في تحسين املناعة ودعمها.
 .2ال يسمح بطلب األطعمة من خارج املدرسة أو توصيل الوجبات الغذائية أثناء الدوام.
 .3سيتم تناول الوجبات الغذائية داخل الفصول خالل فترة الفسحة فقط ،ويمنع ذهاب الطلبة للكافتيريا تجنبا
لالختالط بين الطلبة.
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ً
خامسا .استقبال أولياء األمور:
تعتذر املدرسة عن استقبال أولياء األمور في املبنى املدرس ي بدون موعد مسبق ،لذا يرجى التواصل مع إدارة املدرسة على
الرقم ( )40362894لتنسيق موعد زيارتكم للمدرسة في حال كانت لديكم أية استفسارات أو تساؤالت أو مقترحات إلدارة
املدرسة  ،وفي حال عدم الرد على الهاتف ،يمكنكم ترك رقم الهاتف الخاص بكم ،وسنعاود االتصال معكم.
كما يمكنكم دائما التواصل معنا عبر الهاتف أو عبر البريد االلكتروني مع جهات االتصال املختلفة في املدرسة كما يلي:
املوضوع
األمور املتعلقة بدوام
الطلبة والجانب
السلوكي
األمور املتعلقة باملواد
الدراسية
األمور املتعلقة
باملستوى الدراس ي
للطالب /التواصل مع
املعلمين
األمور املتعلقة بالتعليم
االلكتروني وأجهزة
الالبتوب

االسم

الوظيفة

رقم الهاتف

االيميل

األستاذ /فهد
العلي

نائب املدير للشؤون اإلدارية

40362871

f.ali1401@education.qa

األستاذ /راني
التوم

نائب املدير للشؤون األكاديمية

40362872

r.altoum1512@education.qa

األستاذ /السيد
حجاج

األخصائي االجتماعي

40362887

e.haggag0203@education.qa

املهندس /أحمد
طبيشات

مسؤول الدعم الفني وتقنية
املعلومات

40362843

a.tubaishat1704@education.qa

الخط الساخن55744675 :
مع تمنياتنا بالصحة والسالمة للجميع

املرفقات :تعميم اإلجراءات االحترازية الوارد من الوزارة.
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تعميم اإلجراءات االحترازية الوارد من الوزارة
اإلجراءات االحترازية في املدرسة للعام األكاديمي 2021/2020
ً
أوال :التدابيراالحترازية األساسية

-

التباعد الجسدي

املحافظة على مسافة آمنة قدر اإلمكان بين الطلبة مع بعضهم البعض ،و بين الطلبة و املوظفين ،و بين
املوظفين مع بعضهم البعض (وفقا إلرشادات وزارة الصحة العامة).

-

املحافظة على نسبة اإلشغال املناسبة لتحقيق التباعد الجسدي في الفصول الدراسية و جميع مرافق
املدرسة و الحافالت املدرسية.

-

االلتزام بارتداء الكمامات في جميع األوقات في املدرسة للفئات التالية:
✓ جميع املوظفين (الهيئة اإلدارية و التدريسية و العمال).

معدات الحماية

✓ الزوار و أولياء األمور.

و

✓ الطلبة في املرحلة اإلعدادية و الثانوية (يمكن ارتداء الكمامات القماشية ذات االستخدام املتكرر مع
ضرورة غسلها يوميا).

النظافة الشخصية

االكتشاف املبكر
تطبيق احتراز
الفئات األكثر
عرضة للخطر

-

املداومة على غسل اليدين واستخدام مطهر اليدين.

-

اتباع آداب العطاس و الكحة.

-

إجراء الفحص الحراري لكل من يدخل املدرسة (موظفين و طلبة و زوار).

-

اختبار الطلبة و املوظفين اإللزامي وفقا إلرشادات وزارة الصحة العامة.

-

التحقق من تنزيل تطبيق احتراز لجميع املوظفين و الزوار.

-

التحقق من أن الحالة خضراء للسماح بالدخول للمدرسة.

-

وضع اعتبارات خاصة للفئات األكثر حاجة للرعاية من الطلبة مثل املصابون باألمراض املزمنة أو ذوي
االحتياجات الخاصة ،و املوظفين املصابين باألمراض املزمنة أو املوظفات الحوامل.

-

املحافظة على الفئات األكثر حاجة للرعاية آمنة و محمية بوضع خطط بديلة مثل التعلم عن بعد.

4
Page

اإلجراءات االحترازية في املدرسة للعام األكاديمي 2021/2020
ً
ثانيا :التدابيراالحترازية التفصيلية

-

تكلف لجنة الصحة و السالمة باملدرسة بمهام التنفيذ و املتابعة و اإلشراف على االلتزام بتطبيق اإلرشادات و
التدابير الوقائية في املدرسة.

التنفيذ و املتابعة

إجراءات ما قبل دوام
الطلبة
-

الصيانة الدورية للمدرسة.
التأكد من أهلية منافذ املدرسة و مخارجها و مناسبتها لدخول و خروج الطلبة.
تعقيم و تنظيف جميع الفصول الدراسية و مرافق املدرسة.
توفير املحارم الورقية و الصابون في دورات املياه.
توفير سالل مهمالت تفتح بالقدم في جميع مرافق املدرسة.
توفير مطهرات األيدي الثابتة في جميع مرافق املدرسة.
توفير أجهزة قياس درجة الحرارة بالعدد الكافي على أن تكون األجهزة تعمل بتقنية القياس عن بعد (بدون ملس).
التأكد من توفر التمريض الدائم في املدرسة بما يتناسب و عدد الطلبة في املدرسة.
تخصيص غرفة للعزل وفق مواصفات وزارة الصحة العامة.
تهيئة مبنى املدرسة لضمان التباعد الجسدي و الوقاية من العدوى و مكافحتها من خالل ما يلي:
✓ وضع امللصقات األرضية للمسافات اآلمنة.
✓ وضع اإلرشادات و امللصقات التوعوية للتذكير باإلجراءات االحترازية.
✓ إعادة توزيع مقاعد الطلبة في الفصول الدراسية بشكل فردي و ليس مجموعات مع ترك مسافة آمنة.
✓ ترك مسافة آمنة بين مكاتب املوظفين (املعلمين و اإلداريين).
✓ تجهيز القاعة الرياضية أو الساحة الداخلية لتكون مكان انتظار آمن للطلبة.
حصر أسماء الطلبة أصحاب األمراض املزمنة و الحاالت الصحية.
حصر أسماء املوظفين أصحاب األمراض املزمنة و الحاالت الصحية و املوظفات الحوامل.
تنظيف و تطهير البيئة املدرسية باستمرار ،و خاصة األسطح التي يتكرر و يكثر ملسها مثل :مقابض األبواب،
الساللم ،دورات املياه ،الطاوالت و الكراس ي في جميع الفصول الدراسية و املعامل و املختبرات و املكاتب اإلدارية،
لوحات املفاتيح و الهواتف و مفاتيح اإلضاءة و املفاتيح الكهربائية ،األدوات و الوسائل التعليمية التي يتم ملسها
باليد ،األدوات و األلعاب الرياضية في القاعات الداخلية و الخارجية حسب إرشادات وزارة الصحة العامة.
التطهير املتكرر للمرافق مثل املقاعد و املكاتب و الكراس ي في بداية ونهاية اليوم ،وبين الفصول إذا تم نقل الطلبة
للمعامل و املختبرات.
جدولة التنظيف املنتظم لبيئة املدرسة يوميا ،بما في ذلك املراحيض  ،باملاء والصابون  /املنظفات واملطهرات.
تخصيص عامل نظافة لتنظيف و تعقيم دورات املياه بعد كل استعمال  ،باإلضافة إلى التأكد من توفر املاء و
الصابون و املحارم الورقية بشكل دائم.

في املدرسة

-

التنظيف و التطهير

-
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الوقاية من العدوى
و مكافحتها

-

تنظيم الدخول

تنظيم الخروج

الحافالت املدرسية

-
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توفير معقم اليدين بشكل واضح و سهل الوصول إليه الستخدامه من قبل الطلبة و املوظفين في مداخل و مخارج
األقسام و املرافق املختلفة في املدرسة.
التأكد من االستخدام اآلمن ملعقم اليدين بما ال يضر الطلبة (خاصة طلبة رياض األطفال و املرحلة االبتدائية).
يلتزم جميع املوظفين (الهيئة اإلدارية و التدريسية و العمال) و الزوار و الطلبة في املرحلة اإلعدادية و الثانوية
بارتداء الكمامات في جميع األوقات في املدرسة.
تشجيع الطلبة في املرحلة االبتدائية على ارتداء الكمامات القماشية ذات االستخدام املتكرر (على أن يتم غسلها
يوميا).
تجنب املصافحة باأليدي و السالم بالتقبيل لجميع لطلبة و املوظفين.
تجنب اإلفطار املشترك للطلبة أو املوظفين.
وجود رقابة مكثفة من الكادر اإلداري في جميع األوقات لضمان التزام الطلبة باإلجراءات االحترازية.
تشجيع الطلبة و املوظفين على البقاء في املنزل في حال املرض و إحضار ما يثبت من تقارير طبية.
تحديد مداخل املدرسة حسب الفئات (طلبة سيارات خاصة ،طلبة حافالت ،موظفين).
تجهيز نقطة فحص في كل مدخل من مداخل املدرسة.
مقترح نقاط الفحص :نقطة فحص طلبة السيارات الخاصة ،نقطة فحص طلبة الحافالت املدرسية ،نقطة فحص
املوظفين و الزوار.
تكليف كادر إداري للتواجد في نقاط الفحص ،على أن يتم تدريبهم من قبل تمريض املدرسة ،و تنحصر مهمتهم بما
يلي:
✓ قياس درجة حرارة الطلبة و املوظفين و الزوار عند دخولهم ،و السماح بدخول من تقل درجة حرارتهم عن 38
درجة مئوية.
✓ مالحظة وجود أية أعراض مرضية.
✓ التأكد من ارتدائهم للكمامة.
✓ التحقق من تحميل تطبيق احتراز من قبل املوظفين و الزوار ،وبأن الحالة الصحية باللون األخضر للسماح
لهم بالدخول للمدرسة.
تنظيم دخول الطلبة ملبنى املدرسة و منع التزاحم و التجمع ،و الحفاظ على التباعد الجسدي في جميع األوقات.
تكليف املشرفين اإلداريين بالتواجد املبكر في األقسام املحددة لهم ملتابعة التزام الطالب باإلجراءات االحترازية.
تنظيم انصراف الطلبة في أفواج منعا للتزاحم و التجمع ،و الحفاظ على التباعد الجسدي في جميع األوقات..
ينصرف طلبة الحافالت املدرسية إلى الحافالت مباشرة مع تجنب التزاحم في املمرات و الحفاظ على املسافة اآلمنة
أثناء توجههم للحافلة.
ينتظر طلبة السيارات الخاصة في الفصول الدراسية أو منطقة االنتظار اآلمنة لحين وصول سياراتهم مع االلتزام
بالحفاظ على املسافات اآلمنة و التباعد الجسدي.
عدم السماح بدخول أولياء األمور أو السائقين أو عامالت املنزل إلى املبنى املدرس ي الستالم الطالب.
أال يتجاوز عدد الطالب في الحافلة نصف الحمولة املقررة لها (.)%50
تشجيع أولياء األمور على نقل الطلبة بالسيارات الخاصة باعتبارها الطريقة األفضل لضمان صحة وسالمة أبنائهم.
تخصيص مقعد محدد لكل طالب داخل الحافلة يلتزم به يوميا.

-

-

الفصول الدراسية

-

املقاصف املدرسية

-
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التأكد من الحفاظ على املسافة اآلمنة بين الطلبة عند الصعود/النزول من الحافلة.
ضرورة التهوية املستمرة للحافلة املدرسية.
تعقيم الحافالت املدرسية يوميا والتأكد من التزام السائقين باإلجراءات االحترازية.
إجراءات السالمة للطالب في الحافلة :ارتداء الكمامة فور دخول الحافلة وطوال مدة التواجد فيها ،تعقيم اليدين
بشكل مستمر عند الدخول أو الخروج من الحافلة ،تجنب مالمسة األسطح لغير الضرورة ،إخطار املشرف فورا
في حال الشعور بأية أعراض مشابهة لفيروس كورونا.
يقوم مشرف الحافلة باملهام التالية :قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول الحافلة ،منع الطالب من دخول
الحافلة في حال مالحظة الحرارة املرتفعة وإخطار املدرسة ،متابعة ارتداء الكمامة أثناء الرحلة ،ضبط الطلبة
والتأكد من توزيعهم على املقاعد املحددة وفقا للنموذج املعتمد ،إخطار املدرسة في حال مخالفة أي من الطلبة
إلجراءات السالمة والوقاية في الحافلة.
تقديم جميع الدروس داخل الفصول الدراسية.
إعادة توزيع طاوالت الطلبة في الفصول الدراسية بشكل فردي و ليس مجموعات مع ترك مسافة آمنة حسب
تعليمات وزارة الصحة العامة.
يلتزم املعلم بالشرح في املنطقة املخصصة له مع املحافظة على املسافة اآلمنة بينه و بين الطلبة.
تجنب عمل أي حركة أو ممارسات أو أنشطة جماعية في الحصة الدراسية.
يلتزم كل طالب بمكانه املخصص داخل الفصل ،و عدم االنتقال أو الحركة قدر اإلمكان ،و استخدام أدواته
الخاصة و عدم مشاركتها مع اآلخرين.
التأكد من بقاء الطالب و املعلمين و مشرفي األقسام يوميا ضمن نفس املجموعات.
يلتزم الطلبة بعدم الخروج من الفصل و االختالط مع طلبة الفصول األخرى خالل وقت االستراحة بين الحصص
الدراسية.
التهوية الجيدة للفصل الدراس ي بشكل دوري.
تجنب استخدام املعدات الصفية و الوسائل التعليمية التي ال يمكن تنظيفها و تعقيمها.
تجنب مشاركة املعدات الصفية و الوسائل التعليمية بين مجموعات مختلفة من الطلبة ،ما لم يتم غسلها و
تعقيمها قبل نقلها من مجموعة إلى أخرى.
إغالق صالة تناول الطعام ،و عدم السماح بالتجمع.
إغالق مبردات مياه الشرب في املدرسة.
تناول الوجبة الغذائية داخل الفصول الدراسية.
املحافظة على املسافة اآلمنة بين الطلبة أثناء تناول الوجبة الغذائية.
تشجيع الطلبة على إحضار وجباتهم الغذائية و عبوات مياه الشرب من املنزل.
االلتزام بإحضار الوجبات الغذائية الصحية و املسموح تناولها في املدرسة.
إعداد رسائل توعوية ألولياء األمور عن الغذاء الصحي و طريقة إعداد حقيبة الغذاء اآلمنة.
تجنب مشاركة الوجبات الغذائية بين الطلبة .أو مالمسة الغذاء الخاص بهم من قبل الطلبة اآلخرين أو الكادر
اإلداري.
غسل اليدين باملاء و الصابون قبل و بعد تناول الوجبة الغذائية.

املعامل  /املختبرات - /
القاعة الرياضية - /
الفنون البصرية -
تنظيم الفسحة
منطقة االنتظار -
اآلمنة

التنظيف الروتيني ملكان تناول الوجبة الغذائية (قبل و بعد).
التخلص من مخلفات الوجبة الغذائية في سلة مهمالت تفتح بالقدم.
تجنب األنشطة الجماعية ،و العمل بشكل فردي.
عدم مشاركة األدوات و املعدات بين الطلبة.
تنظيف و تطهير الكراس ي و الطاوالت و األسطح بعد االنتهاء من الحصة الدراسية لكل فصل.
تعقيم األجهزة و املعدات املستخدمة بعد االنتهاء من الحصة الدراسية تجهيزا للحصة التالية.
املحافظة على التهوية بشكل دوري.
تنظيم الجدول املدرس ي ليتضمن أوقات مختلفة للفسحة لكل مجموعة من الطالب.
تخصيص مكان محدد (منطقة االنتظار اآلمنة) إلخراج مجموعات الطالب في وقت الفسحة.
تخصيص أماكن محددة لكل شعبة لضمان عدم االختالط بالصفوف والشعب األخرى.
عدم السماح باختالط طلبة الفصل الواحد بطلبة الفصول األخرى.
ضمان وجود املشرفين املناوبين أثناء أوقات االستراحة لضمان االلتزام بتدابير التباعد الجسدي.
تجهيز الساحة الداخلية باملدرسة لتكون مكان انتظار آمن للطلبة و ذلك بتوفير مقاعد أو ملصقات أرضية على
مسافات آمنة و توفير مساحات آمنة للمرور بين صفوف املقاعد وفقا لشروط التباعد الجسدي.

 عدم السماح بالتجمع في منطقة االستقبال في أي وقت من األوقات.منطقة االستقبال  -تهيئة األثاث (كراس ي االنتظار) ،و وضع عالمات لتحديد األماكن التي يسمح فيها بالجلوس بشكل يضمن املسافة
اآلمنة للتباعد الجسدي.
 عدم السماح بدخول الزوار إال للضرورة القصوى. توجيه أولياء األمور للتواصل مع املدرسة عبر القنوات املحددة وتجنب الحضور للمدرسة إال في الحاالت الضرورية.الزوارو أولياء األمور  -عدم استدعاء أولياء األمور إال للضرورة ،و االكتفاء بالتواصل معهم هاتفيا.
 تنظيم زيارة أولياء األمور من خالل أخذ موعد مسبق لضمان عدم التزاحم أو التجمع. تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية على جميع الزوار و أولياء األمور. توعية املجتمع املدرس ي و أولياء األمور و الطلبة باإلجراءات االحترازية في املدرسة من خالل نشرها عبر قنواتالتواصل الرسمية للمدرسة.
 عقد ورش عمل توعوية (قصيرة) عبر البرامج االفتراضية لالجتماعات لتثقيف أولياء األمور و الطلبة.التوعية و التثقيف
 تثقيف الجميع بإجراءات الوقاية من كوفيد ،19-مثل :تنظيف اليدين بانتظام ،استخدام الكمام ،التدابيرالشخصية الواجب اتخاذها في حال الشعور باملرض.
 تشجيع أولياء األمور على اإلبالغ عن أية حاالت إصابة/اشتباه تحدث في األسرة. في حال اكتشاف وجود طالب أو موظف لديه أعراض املرض و مشتبه به ،يتم اتباع الخطوات التالية من قبلإجراءات التعامل مع
تمريض املدرسة:
الحاالت املشتبه  .1عزل الطالب/املوظف عن الفصل في غرفة العزل املخصصة في املدرسة.
 .2االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة العامة و اتباع التعليمات.
بإصابتها
 .3ال يسمح للطالب/املوظف املصاب العودة للمدرسة إال بتقرير طبي.
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حاالت ال يسمح لها
بدخول املدرسة

غرفة العزل

-

درجة الحرارة أكثر من  38درجة مئوية.
وجود أعراض كوفيد.19-
عدم إبراز تطبيق احتراز (املوظفين و الزوار).
الحالة الصحية في تطبيق احتراز بغير اللون األخضر.
مخالطة شخص أكد أو اشتبه في إصابته بكوفيد 19-في آخر  14يوما.
توفير غرفة عزل لكل مبنى مدرس ي في الطابق األرض ي حسب املواصفات اآلتية:
✓ تكون غرفة العزل في الطابق األرض ي وقريبة من املدخل/مخرج الطوارئ.
✓ يتوفر فيها تكييف بشكل جيد.
✓ يتوفر بها األثاث الالزم فقط وبالحد األدنى.
✓ يتوفر بها كافة أدوات السالمة الشخصية.
✓ ضمان وجود مسافة  2متر بين أماكن الجلوس ضمن غرفة العزل.
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