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حضرة أعضاء جماعة مدرسة النبراس الدولیّة،

لیمیّة دولیّة أكثر صرامة، ومدرسة ففي حین تسعى المدرسة لتصبح مؤسّسة تع. بالنسبة إلى العام الدراسي القادممسیرتھا التغییریّةما زالت مدرسة النبراس الدولیّة مستمّرة في 
.بة إلى ھذا العام الدراسيتحقیق األھداف المتوّخاة والمحّددة بالنسوتعتزممؤّسستنا تصممالمفّضل في المنطقة، االختیار األول وذات صیٍت ذائعٍ في كافّة أقطار العالم، و

خضعفقد.بأكملھاالمدرسةماعةجعنبالنیابةملموسیناستراتیجیّینإجراءینبتنفیذقمناإذالمنصرم،الدراسيالعامخاللھذهتطلّعاتناعلىالضوءسلّطنالطالماالواقع،ففي
االستفادةالدولیّةالنبراسدرسةلمیمكنالّذینالمدّرسینأفضلتحدیدعلىساعدناماالصارمة،التعلیمیّةوالطرائقبالمنھجیّاتالتزامھمتحدیدشأنھمنتقییمإلىلدیناالمعلمون

المدارسفيالعاملیننالمدّرسیأفضلالستقطابعالمينطاقٍ علىبحثٍ عملیّةأطلقناأنّناغیرالسھلة،بالخطوةتكنفلمالالحقة،الخطوةأّما.مسیرتھاخاللخبراتھممن
بالعملوااللتزامالشغفأھّمیةعلىالضوءتسلیطفينجحناالعمل،فریقإلىانضّمواالّذینالجدداألعضاءفبفضل.لدیناالتعلیميالمجتمعتعزیزوبالتالياألخرى،الدولیّة

شأنھامنالعملفریقأعضاءمنلّ كلدىوالتفانيالقّوةنقاطجودةأنّ نؤمنالمجال،فيالمؤثّرینكالرائدینتماًماوأنّنا،خصوًصاالتعلیم،بشأنالمشتركةاألخالقیّةوالتزاماتنا
.لدیناوالدراسيالتعلیميالمجتمعتعزیزأوجھتحدید

وعبرمعكم،اعتمدناھاالّتيمتطّورةالالتعلیمیّةالفلسفةمشاركةعبروذلك،التغییریّةمسیرتنابخطواتملتزمیننبقىأنبقرارالاتّخذنافقدالدراسي،العامھذاإلىبالنسبةأّما
.فیھااألخرىالمدارسعنممیّزةومدرسةالمنطقةفيلدیكمالمفّضلةواألولىالمدرسةالدولیّةالنبراسمدرسةجعلإلىاآلیلھدفناتحدید

النھجتعتمدأصیلةبیّةأجنكمدرسةالدولیّةالنبراسمدرسةمكانةیحّددالشعارھذاأنّ إلىاإلشارةمنبدّ ال،"الفھملتحقیقالتعلیم"عنوانیحملالعامھذاشعارأنّ حینففي
مستوىعلىالقیادیّةتھمشخصیّ صقلفيیساھممابطالبنالّدىوالتفكیرالفھممھاراتتعزیزفيملتزمینوأنّناشكّ الاإلطار،ھذاوفي.تعلیميكمنھجٍ األمریكيالدولي

قائمة،تكونحیثالمحلیّةلمجتمعاتامعالتواصلتحقیقفيالدولیّةالنبراسمدرسةتلتزماألمریكیّة،التفكیرمبادئعلىتقومالمدرسةإنّ فحیث.دولی�اأومحلی�اأكانالمجتمع،
معوذلكالصدد،ھذافيالطّالباھتماماتبحسب،والعالمیةاالجتماعیّةأوجھھاحیثمنالدروسمواضیعوتنفیذوتصمیمباستكشاففتقومذلك،منأبعدھوماإلىوتذھب

.الوطنيالمتّحدةالعربیّةاإلماراتأعمالجدولعلىالمدرجةبالبنودوملتزًمامحترًمالدیناالتعلیميالمجتمعبقاءعلىالحرص

بالجمیعالترحیبإلىیّةالدولالنبراسمدرسةتتطلّعالموضوعة،السالمةوبروتوكوالتوالعاطفي،االجتماعيالدعمتقدیمإلىالھادفةوبرامجنااألكادیمیّة،مخّططاتناوبفضل
!معًاالدراسيالعامفلنطلق.المدرسةحرمإلىحضورھمعند

.الدولیّةنبراسالمدرسةجماعةعلىالجدیدةالھویّةإضفاءألجلمسیرتناونتابعبعض،بأیديأیدیناإذًافلنضع."الفھملتحقیقالتعلیم"ماھیّةمعًانستكشفوس

مع أطیب التمنّیات،

تیستون. جاي ب. د
مدیر المدرسة

رسالة الترحیب الصادرة عن مدیر المدرسة



التنظ�مات والتوجيهات



تحدید صّحة وسالمة وعافیة الطالب وأعضاء فریق العمل كأولویّة؛
الحرص على استمرار العملیّة التعلیمیّة بموجب تطبیق اإلجراءات الصحیّة وترتیبات السالمة المعمول بھا؛

تقدیم المنھج التعلیمي ذو اآلفاق األوسع؛

ألوضاع الصّحیة؛اآلیلة إلى تخفیض نسبة المخاطر عند مواجھة أّي من عوامل التغییر على مستوى الظروف واوسریعة التفاعل تعزیز تطبیق الممارسات والسیاسات

.الحرص والعزم على االلتزام برسالة مدرسة النبراس الدولیّة وقیمھا

رسالتنا
لتشجیعھمطّالبھاوقلوبأذھانتفتیحإلىالدولیّةالنبراسمدرسةتھدف
وتحدیداألفكارومشاركةالفرص،واغتناموتخّطیھاالعقباتمقاومةعلى

.إجابيرتغییونشرتحقیقألجلبحقّ اآلخرینعلىوالتأثیراألھداف،

قیمنا
منّظمینوینفي مدرسة النبراس الدولیّة، نرید لطّالبنا أن یكونوا متسامح

.حریصین ومھتّمین وصریحینومحترمینو

ة المبادئ التوجیھیّة إلعادة فتح مدرسة النبراس الدولی
:وعلیھ، تستند بروتوكوالت السالمة الّتي نعتمدھا إلى المبادئ التالیة. إّن مدرسة النبراس الدولیّة ملتزمة في تعزیز الطموح إلى التعلّم لدى كّل طفلٍ 

1
2
3
4
5
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المصادر
-https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-منظمة الصحة الدولیة 

2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
--ھیئة الصحة بدبي  https://doh.gov.ae/-/media/57B1A0DB7454477FADC87595E313DA62.ashx

-https://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/06/Healt Safty_DM-PHSD-GU94-CDCN2_Technical-Guidelines-for-Cleaning-Disinfecting-in-Childcare-Nurseriesبلدیة دبي 
Premises.pdf  

https://www.khda.gov.ae/CMS/WebParts/TextEditor/Documents/KHDA-Back-to-School-Protocols-2021-En.pdf-ھیئة المعرفة والتنمیة البشریة 

التنظیمات والتوجیھات 
ل في مدرسة النبراس الدولیّة على التوجیھات الصادرة عن السلطات المحلّیة والدولیّة، وعلى أفض19-من فیروس كوفیدللوقایة تستند البروتوكوالت المعتمدة 

.الممارسات المعتمدة لدى شراكة المدارس الدولیة، وعلى تقییم المخاطر المعتمد لدینا

میّةالمبادئ التوجیھیّة الصادرة عن منّظمة الصّحة العال

المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن ھیئة الصّحة بدبي وبلدیة دبي

المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن ھیئة المعرفة والتنمیة البشریّة

ا في جنوب شرق آسیا وأوروبا، والّتي قد فتحت أبوابھأمثلة عن أفضل الممارسات المعتمدة لدى شراكة المدارس الدولیة
بالفعل

یّة األخالقنموذج تقییم المخاطر المعتمد لدینا باالستناد إلى السیاق المحلّي، مع الحرص على المحافظة على المبادئ
الدولیّةالنبراسالمعتمدة لدى مدرسة 
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http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
http://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/06/Healt
http://www.dm.gov.ae/wp-content/uploads/2020/06/Healt


بروتوكوالت هيئة المعرفة 
�ة والتنم�ة الب�ش



العام الدراسّي ما ھي أھم التغییرات الطارئة على مستوى بروتوكوالت الصّحة والسالمة الّتي ستُّطبق في
الدولیّة؟ النبراسفي مدرسة 2022–2021

أكتوبر، وذلك باستثناء 03بحلول حضور كافّة التالمیذ حصص التعلیم الحضوري في المدرسةیقوم التغییر الجوھري الّذي یتخلّل ھذا العام الدراسي على فكرة 
.  الحاالت الخاّصة واالستثنائیّة

. طاعتباًرا من بدایة العام الدراسي، قّررت مدرسة النبراس الدولیّة تقدیم الدروس لصفّي الحضانة األول والثاني في حرم المدرسة فق1.

فوفھم ثالث ثانوي صاعتباًرا من بدایة العام الدراسي، توافق مدرسة النبراس الدولیّة على حضور بعض الطالب من الصّف األول أساسي حتّى الصّف ال2.
.  عن بعد، على أن یحضر ھؤالء الطّالب إلى حرم المدرسة في أكتوبر

حرم المدرسة بحلول حضور إلى ما لم تتّم الموافقة على استثناء الحاالت الخاّصة والحاالت االستثنائیّة، یترتّب على كافّة طّالب مدرسة النبراس الدولیّة ال3.
.2021أكتوبر 03
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ھل یمكن للطالب متابعة صفوفھم عن بعد؟ 

ولھمقبسبتمبر، یمكن لبعض الطّالب الّذین تّم 30اعتباًرا من بدایة العام الدراسي حتّى 1.
03ا من غیر أنّھ، واعتبارً . حضور الصفوف المقّدمة من مدرسة النبراس الدولیّة عن بعد

، یترتّب على كافّة الطّالب الحضور إلى حرم المدرسة للمشاركة في2021أكتوبر 
.الصفوف الحضوریّة

وسھم عن بعد بعد حلول التاریخ المذكور أعاله، یترتّب على الطّالب الراغبین في متابعة در2.
.تقدیم شھادة طبّیة صادرة عن ھیئة الصّحة بدبي

شاف بعض یمكن للمجموعات الصفیّة أو الصفوف اعتماد التعلیم عن بعد في حال تّم اكت3.
.19-الحاالت اإلیجابیّة لفیروس كوفید
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الدخول إلى ومغادرة حرم المدرسة 
فلة، حیث ال سیتّم التحقّق من حرارة كّل من األطفال قبل الدخول إلى حرم المدرسة أو قبل استقالل الحا●

.  درجة مئویّة وما فوق بالدخول إلى حرم المدرسة37.50یجوز السماح ألّي شخٍص حرارتھ 
عن عمارھم تزید أیجب أن یقوم كافّة المدرسین وأعضاء فریق العمل وأفراد العائالت والطّالب الّذین●

.  ستّة أعوام بارتداء الكمامات في جمیع األوقات
عن عشرة ةیمكن لولي أمٍر واحد أن یدخل غرفة الصف لتوصیل أو أخذ الطفل، على أّال تزید مّدة العملیّ ●

.دقائق

%.  100القدرة االستیعابیة للحافلة إلى سنزید ●
.مسبقًا لكّلٍ من الطّالبامقعدً سنحدد ●
ة أعوام، یجب أن یقوم كّل رّكاب الحافلة، باستثناء األطفال الّذین ال تزید أعمارھم عن ستّ ●

.بارتداء الكمامات
اعد الجسدي على نظافة الحافلة عبر تعقیمھا على النحو المناسب والمحافظة على التبسنحافظ ●

. فیھا
ت إلى أول خدمة النقل بالحافالسنقدم باالستناد إلى القدرة االستیعابیّة القصوى للحافلة، ●

. المتقّدمین لالستفادة منھا

النقل



Chapter 2 - Page 11

خطط الصّحة والسالمة 

النظافة

.  الصّحة والسالمةللمدرسة فریق من المختّصین في مجال الصّحة والسالمة، من شأنھ التأّكد من االمتثال لكافّة بروتوكوالت●
-صابة بفیروس كوفیدسیتّم اعتماد المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن ھیئة الصّحة في دبي، فیما یتعلّق بمراقبة وإدارة حاالت اإل●

.  المشكوك فیھا واإلیجابیّة، في جمیع األوقات19
راد المصابین المسؤولین عن األفوتعتمد المدرسة إجراءات تحدید بیانات االتّصال الالزمة لالتّصال باألفراد المعنیّین ●

.  19-بفیروس كوفید
إیجابیّة تقدیم شھادة 19-أو الطّالب الّذین تكون نتیجة إصابتھم بفیروس كوفید/الزّوار وویترتّب على أعضاء فریق العمل ●

مل والطّالب التصریح یترتّب على كافّة أعضاء فریق الع. رسمیّة بالتعافي صادرة عن ھیئة الصّحة بدبي للعودة إلى المدرسة
.عن رحالتھم األخیرة بموجب استكمال النموذج الخاص بذلك والوارد على موقع ھیئة الصّحة بدبي

.یرأنّھم بخبیجب تشجیع المدّرسین والطّالب وأعضاء فریق العمل على البقاء في المنزل في حال لم یشعروا ●

.إنّنا نعتمد البروتوكوالت الصادرة عن بلدیّة دبي بشأن تعقیم وتطھیر المدرسة●
سطح الّتي غالبًا ما یتّم سیتّم تنظیف وتعقیم حرم المدرسة في نھایة كّل یوم دراسي، على أن یتّم تنظیف وتعقیم المناطق المشتركة واأل●

. لمسھا بانتظام
.وفر معقّمات الیدین في كّل أرجاء المدرسةنسو. نشّجع على غسل الیدین بانتظام ومن حیٍن إلى آخر●
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19-التلقیح ضّد كوفید

-كوفیدأعضاء فریق العمل والطّالب الكبار ملزمین بالحصول على اللقاح ضّد فیروسھل
؟19

لى الحصول لطّالب الّذین بلغوا الثانیة عشرة من العمر وأكثر عتشجیعنا لعلى رغم ●
ر لیس إلزامی�ا، كما وأّن الطّالب غی19-ّن اللقاح ضّد فیروس كوفیدإال أعلى اللقاح، 

نتائجھا " )بي سي آر(المتسلسلالبولیمیرازتفاعل "ملزمین على تقدیم اختبارات 
.  سلبیّة أسبوعی�ا

19-المشاركة في الحصول على اللقاح ضّد فیروس كوفیدنحرص من خالل ھذه●
،وسعلى أن یكون مجتمع مدرسة النبراس الدولیّة آمنًا وأكثر حمایةً من الفیر

یح فریق نسبة تلقفباستثناء وجود بعض الحاالت الخاّصة، تجدر اإلشارة إلى أّن 
%.100عملنا قد بلغت 
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القیود
بارتداء معتمد، ، باستثناء األشخاص ذوي اإلعفاء العن ستّة أعوامتزید أعمارھم والطّالب الّذین والزوار یجب أن یقوم كافّة أعضاء فریق العمل ●

.  الكمامات في جمیع األوقات، حیث سیتّم منع الفرد غیر الملتزم بھذه اإلجراءات من الدخول إلى حرم المدرسة
وأفراد فریق یجب المحافظة على متٍر كمسافة تباعد في جمیع المناطق المشتركة ومكاتب الخدمات وفي مواقع تجّمع مختلف مجموعات الطّالب●

.العمل والزّوار
ب الصغار منھا، إلى حرم المدرسة، بما في ذلك أولئك الّذین یوصلون ویأخذون الطّال نیدخلوسیترتّب على أولیاء األمور أو األھل أو الزّوار الّذین ●

ترتّب على كافّة ، على أن یسلبیّة صدرت خالل الساعات الثماني واألربعین السابقة" بي سي آر"دلیل على الحصول على اللقاح أو نتیجة تقدیم 
.درسةسلبیّة انتظار أطفالھم خارج بوابة الم" بي سي آر"أولیاء األمور الّذین لم یقّدموا أّي دلیل على الحصول على اللقاح أو نتیجة 
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الریاضة واألنشطة الالصفیّة 
لزامیّة، فور عودة سوف تتابع مدرسة النبراس الدولیّة تنفیذ األنشطة التالیة، وذلك مع اعتماد بروتوكوالت السالمة اإل

).في منتصف شھر أكتوبر(جمیع الطّالب إلى حرم المدرسة 
صفوف الریاضة➢
الرحالت المدرسیّة والرحالت االستكشافیّة والمخیّمات➢
األنشطة الالصفیّة بعد انتھاء دوام المدرسة➢
عٍ خارجي آخرالعروض والتجّمعات وغیر ذلك من الفعالیّات الّتي یتّم تنظیمھا في المدرسة أو في أّي موق➢
مشاركة في ستبقى بركة السباحة مغلقة وغیر متاحة للطّالب خالل دوام المدرسة، غیر أنّھ یمكن للطالب ال➢

النبراس تجدر اإلشارة إلى أّن المرافق الریاضیّة في مدرسة. برنامج السباحة، بعد انتھاء الدوام الدراسي
.الدولیّة مدارة من قبل مقّدم خدمات معتمد لدى ھیئة الریاضیة بدبي

.  ي الصفّ یكون عدد الطّالب المشاركین في األنشطة الریاضیّة محدوًدا بعدد الطّالب الحاضرین ف●
لى متٍر واحٍد من سیتّم التحّكم بعملیّات الدخول والخروج من المرافق الریاضیّة بما یضمن المحافظة ع●

.  التباعد بین األفراد
.بسیتّم تعقیم المعّدات والمالعب الریاضیّة بعد استخدامھا من قبل كّل مجموعة من الطّال ●
لس دبي یمكن استئناف التمارین الریاضیّة الفردیة بحسب المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن مج●

.نسبة المخاطرجل تخفیض االحتكاك وألالریاضي، على أن یتّم تعدیل األنشطة الریاضیّة للمجموعات 

التربیة البدنیة
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حرم المدرسة
یّة والعمل في غرف الصالة، سوف یتّم اعتماد المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن دائرة الشؤون اإلسالم●

.  الخیري
وغرف الدروس لن تكون القدرة االستیعابیّة المحّددة لمختبرات العلوم ومطابخ التدریب ومشاغل الفنّ ●

التباعد بین الموسیقیّة القدرة االستیعابیّة القصوى، وذلك بما یضمن المحافظة على متٍر واحٍد من
.األفراد خالل الحصص الدراسیّة

حٍد من التباعد بین ستعتمد المكتبات سیاسة الدخول التدریجیّة إلیھا، حیث سیتّم المحافظة على متٍر وا●
تبة كما األفراد في الزوایا المخّصصة للقراءة والمواقع المخّصصة للحصص الدراسیّة في المك

.سیترتّب على الحاضرین ارتداء الكمامة واستخدام معقّم الیدین

الصفوف وتجھیزاتھا
.  ستختلف نسبة حضور الطّالب بحسب حجم غرفة الصفّ ●
.رادحدد مقاعد وطاوالت لكّل من الطالب، مع المحافظة على متٍر واحٍد من التباعد بین األفتس●
تفّسر قواعد یتّم عرض الملصقات الّتيكما س. ستعقم المواد مشتركة االستخدام بعد كّل استخدام لھا●

.المواد المشتركة االستخدام في كافّة أنحاء المدرسةةمناول
لك أجھزة بما في ذ(یجب على الطّالب والمدّرسین إحضار قرطاسیّتھم الخاّصة وأجھزتھم وأغراضھم ●

.الكمبیوتر المحمول واألجھزة اللوحیّة والسّماعات وما إلى ذلك
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التجّمعات والفعالیّات 
ما ھي أنواع الفعالیّات الّتي سیتّم استئنافھا في المدرسة؟

موجب المبادئ لتجّمعات والعروض والتدریبات والبروفات والفعالیّات في المدرسة باستئناف ایمكن ●
.  التوجیھیّة الصادرة عن ھیئة الصّحة في دبي

الدوام ات ساعسمح ألولیاء األمور بالدخول إلى المناطق المخّصصة للتعلیم في المدرسة خالل لن یُ ●
بر عالج كافّة الطلبات الصادرة عن األھل لعقد اجتماعات خالل الدوام الدراسي عوستُ الدراسي، 
.البیئة االفتراضیّةعبرالھاتف أو

حدد خالل یُ ستستمّر مكاتب اإلدارة والشؤون المالیّة بتقدیم الخدمات إلى أولیاء األمور بموجب موعدٍ ●
قدم قد تُ و). ظھًرا02:30صباًحا حتّى الساعة 08:30أّي من الساعة (دوام عمل المدرسة فقط 

ثبت أھلیّتھم الخدمات إلى األفراد الّذین لم یتّم تحدید موعد لھم، بشرط حیازتھم للمستندات الّتي ت
.للحضور من حیث السالمة، بعد انتھاء دوام العمل

الطعام والشراب 
بقًا، والمزّودة ستستمّر المدرسة بتقدیم خدمات الطعام والشراب، عبر تقدیم وجبات الطعام المغلّفة مس●

ق بخدمات الطعام من الموّردین الّذین یعتمدون المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن بلدیّة دبي فیما یتعلّ 
.  والشراب

).المیاهزجاجات(نشّجع العائالت على تزوید أوالدھم بالطعام والشراب ●



ا التعاون مع�



خصوًصااآلخر،عنمختلفٍ بشكلٍ 19-كوفیدفیروسانتشارأزمةمعیتعاملمنّافردٍ كلّ أنّ شكّ العام،بشكلٍ 
البعضمبعضكإلىالدعمتقدیممنكمنطلبوعلیھ،.الصددھذافيوضعھاتمّ الّتيالسالمةإجراءاتحیثمن

منطلبنالدولیّة،النبراسمدرسةحرمفيتواجدكموخالل.بینكمالنظروجھاتاختلفتمھمااآلخرین،واحترام
البیئةةسالمیضمنبمادوركموتأدیةاإلطارھذافيتضعوُ الّتيوالترتیباتلإلجراءاتاالمتثالحضرتكم
.للجمیعوأمانھا

:یليبمایتعلّقفیماعلیكمنعتمدسوفوعلیھ،!معًامعركتناإنّھاالواقع،ففي
المنزل؛فيذاتھاالسالمةوبروتوكوالتخطواتنشرتعزیز•
معھا؛والتكیّفالتغییراتھذهفھمعلىطفلكممساعدة•
المدرسة؛فيفرضھاإلىنحتاجالّتيوالقواعدالقیوداحترام•
.الممكنةعلیمیّةالتالخدماتأفضلتقدیمالدولیةالنبراسلمدرسةیسمحبمامعنا،بالشراكةالعملفياالستمرار•

:عندالالزمة،االحتیاطاتتتّخذواأنونتمنّىكما
المكتّظة؛االجتماعیّةالفعالیّاتحضور•
؛أقرانھمومخالطةبالخروجألوالدكمحاالسم•
؛افیھاالجتماعيالتباعدعلىالمحافظةیمكنالالّتيالمواقعمنذلكوغیراألسواقزیارة•
.الخارجمنالزواراستقبالأوالسفر•

.للخطرمجتمعنایعّرضقدالّذيبالسلوكیتعلّقفیماخصوًصامعنا،مخاوفكممشاركةیرجى

.الدولیّةالنبراسةمدرسمجتمعإلىبالنسبةالتعلیمیّةالتجربةتحسینمنیمّكننابما،بتعلیقاتكمنرّحبإنّنا

إنّھا معركتنا معًا 
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التزامنا تجاھكم 
التحتیّةوالبنىنالالمتوفّرةوالمواردعملنا،فریقوأعضاءلدینا،الریاديالفریقفياالستثمارفينستمر

غرففيوالقراءةةالتعلیمیّ بالتجربةباالستمتاعللطّالبذلكیسمحأنعلىالدولیّة،النبراسمدرسةفي
قدرةتعزیزشأنھانموتقنیّةمرئیّةتحسیناتتنفیذأیًضاسیتمّ حیثوالمحّدثة،المتطّورةالصفوف
.للطّالبالتعلیمیّةالعملیّةیسّھلبماالمدّرسین

المفّضلةواألولىالمدرسةالدولیّةالنبراسمدرسةلتصبحمسیرتناخاللاالستثمارفينستمرّ حینوفي
مثلكم،تماًماخرى،األالمالیّةوااللتزاماتالتشغیلیّةالتكالیفمنمجموعةتكبّدناإلىاإلشارةتجدرلدیكم،
ھذهخاللكاناإلمبقدروالتقّشفوالحذرالحیطةعملنافریقیعتمدحیثتأجیلھا،یمكنالالتزاماتوھي

.العصیبةاألوقات

علىتأثیرھاثحیمنخصوًصاوعائالتنا،األفرادعلىبثقلھاتلقيقداألزمةھذهأنّ ندركأنّناحینوفي
نقومسوفأنّنایرغاألقساط،علىخصوماتتقدیمعلىحالی�اقادرینغیرأنّناإلىنشیرالمالي،المستوى

الّتيائالتالعلصالحالترتیباتمنذلكغیروتحدیدالدفعخططوضععلىالمساعدةأجلمنوسعنابما
.المصاعبمنتعاني

علىكمنحثّ المعلومات،منالمزیدعلىالحصولأوأكثرالمسألةھذهمناقشةإلىالحاجةحالفيوعلیھ،
.والمالیّةاإلداریّةالشؤونقسممدیرةأوالدولیّةالنبراسمدرسةبمدیرالتواصل

المدرسةمدیر،تیستون.بجاي.د
j.teston@nisdubai.ae

والمالیّةاإلداریةالشؤونقسممدیرة،موریسونترایسي
t.morrison@nisdubai.ae
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البقاء على اّطالع 

تھمكمتيالاألخبارآخربمشاركةملتزمینسنبقىالدولیّة،النبراسمدرسةفي●
عبرلالمسائكافّةبشأناّطالععلىإبقائكمعلىوسنحرصبانتظام،معكم

.معلوماتاللنشرالمدرسةتستخدمھاالّتيوالتطبیقاتاألسبوعیّة،النشرات
لمساعدتكماداستعدعلىالدولیّةالنبراسمدرسةفيالعملفریقأعضاءكافّةإنّ ●

.والھاتفاإللكترونيالبریدعبر

التذكیر ببعض األمور
وفیر ، مع اإلشارة إلى تالمیاه الخاّصة بھمجاجاتزنحّث الطالب على استخدام ●

كافّة یجب أن تحمل. المیاه المخّصصة الستخداٍم واحٍد فقط للبیعزجاجات
.  اسم الطالبالمیاه والكمامات زجاجات

، كماماتھمیحملونرھم عن ستّة أعوام امأعزید تیرجى التأّكد أّن الطّالب الّذین ●
یجب على الطالب. على أن یتم توفیر الكمامات في حاالت الطوارئ فقط

. وأعضاء فریق العمل أن یلبسوا الكمامات في جمیع األوقات
مدرسة، إلى حرم الیدخلونیترتّب على أولیاء األمور أو األھل أو الزّوار الّذین ●

دلیل یم بما في ذلك أولئك الّذین یوصلون ویأخذون الطّالب الصغار منھا، تقد
ساعات سلبیّة صدرت خالل ال" بي سي آر"على الحصول على اللقاح أو نتیجة 

.الثماني واألربعین السابقة
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ة بروتوكوالت الصّحة والسالمة الرئیسیّ 
19-بشأن كوفید



ارتداء الكمامات
تشمل بعضو. تستند سیاستنا بشأن ارتداء الكمامات على المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن السلطات المعنیّة

: السیاسات الّتي نقوم بتطبیقھا في مدرسة النبراس الدولیّة ما یلي
مامات في جمیع عن ستّة أعوام ارتداء الكتزید أعمارھم یترتّب على كافّة أعضاء فریق العمل والزّوار والطّالب الّذین •

األوقات،
باستثناء الطّالب أو أعضاء فریق العمل-

الطعامخالل تناول أو المشاركین في إحدى األنشطة الجسدیّة العالیة الجھد-
. أو الّذین یحملون شھادة طبّیة تثبت إصابتھم بحالة طبّیة معیّنة-

تین،میجب على الطّالب وأعضاء فریق العمل أن یحملوا كّما•
.واحدة منھما لالستخدام خالل الفترة الصباحیّة وأخرى لالستخدام خالل فترة بعد الظھر-
. ومی�افي حال توفّر الكمامات القماشیّة، یجب اتّخاذ االحتیاطات الالزمة اآلیلة إلى ضمان تنظیف الكمامات ی-

التأّكد من الحرارة 
ض السیاسات الّتي نقوم وتشمل بع. تستند سیاستنا بشأن التأّكد من الحرارة على المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن السلطات المعنیّة

:  بتطبیقھا في مدرسة النبراس الدولیّة ما یلي
.ل الحافلةأو قبل استقال/التحقّق من حرارة كّل من األطفال وأعضاء فریق العمل والزّوار قبل الدخول إلى حرم المدرسة و•
.عند جمیع مداخل المدرسةغیر المالمسةأجھزة میزان الحرارة توفیر •
درجة مئویّة وما فوق بالدخول إلى حرم المدرسة، وسیُطلب منھ العودة إلى 37.50السماح ألّي شخٍص حرارتھ عدم •

.المنزل
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غسل الیدین
في و. س، یشّكل غسل الیدین الخطوة الوقائیّة األساسیّة لمكافحة انتشار الفیرو19-باالستناد إلى المبادئ التوجیھیّة بشأن كوفید

:مدرسة النبراس الدولیّة
تعقیم الیدین، وذلك عند/ قمنا بتوفیر مواقع إضافیة لغسل •

مدخل المدرسة،-
في غرف الصفوف،-
حول المقصف،-
.  في المالعب وغیر ذلك من المرافق الریاضیّة-

.  سیشرح المدّرسین للطّالب ویوجھونھم بشأن آلیة غسل الیدین•
احة، بما في ذلك الوقت منح الوقت لغسل الیدین، بحسب الدوام الدراسي لكافّة الطّالب، وذلك قبل وبعد األوقات المخّصصة لالسترسیُ •

.  ل الوجبات الخفیفة في غرفة الصفّ والمخّصص لتنا
.  یترتّب على األفراد الداخلین إلى المدرسة تعقیم أیدیھم قبل الدخول•
ل الیدین محارم ورقیّة وملصقات تحمل تعلیمات بشأن غسوكّل من المحطات المخّصصة لغسل الیدین بصابون سائلستزود •

.وتنشیفھما بفعالیّة

التباعد االجتماعي 
شّكل مدرسة النبراس ، وال تةفي كافّة أنحاء العالم واإلمارات العربیّة المتّحدترضالترتیبات الخاّصة بالتباعد االجتماعي وفُ توضع

.  الدولیّة استثناء في ھذا اإلطار
واجب ستحمل كافّة المناطق المشتركة والمصاعد والممّرات ملصقات على األرض تشیر إلى مسافة المتر الواحد ال•

.  المحافظة علیھا للتباعد بین األفراد
.  ترتیب كافّة غرف الصفوف بما یضمن المحافظة على مسافة متٍر واحٍد من التباعد بین األفراد•
.  ستعتمد المناطق المشتركة سیاسة الدخول التدریجي إلیھا، وذلك بھدف المحافظة على التباعد االجتماعي•
قمنا باعتماد استراتیجیّة تقوم على التخفیف من استخدام الورق،•

وحیث سیستمّر المدّرسون باستخدام التطبیقات التعلیمیّة ألغراض التواصل-
.  إنشاء منّصات للدفع اإللكتروني-

حیّة وغیر ذلك من الصبااالجتماعاتتقدیم المعلومات ووجلساتسیتّم عقد كافّة االجتماعات بین أولیاء األمور والمدّرسین •
.االجتماعات المخّصصة ألولیاء األمور عبر اإلنترنت
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التنظیف والتعقیم 
بموجب المبادئ تّم اعتماد بروتوكوالت التنظیف والتعقیم في مدرسة النبراس الدولیّة وتنفیذھا یومی�ا وبانتظام، وذلك

.التوجیھیّة الصادرة عن بلدیّة دبي

.  تعقیم كافّة المناطق الرئیسیّة كّل ساعة وبعد كّل استخدام•
.  مقابض األبواب، بانتظامكیتّم لمسھا غالبًا، تعقیم األسطح الّتي•
. استخدام اإلشارات للداللة على األماكن المخّصصة للتخلّص من الكمامات والقفازات على النحو المناسب•
.استخدام الفوط المبلّلة والمعقّمات في كّل غرف الصفوف•

سجّل الحضور والتعقب
.  یسمح بدخول أولیاء األمور والزّوار المسّجلین إلى حرم المدرسة بموجب الموعد المحّدد لھم فقط•

. یتّم مشاركة المواعید المحّددة مع فریق األمن یومی�اس•

سجیل دخولھم مع فریق یترتّب على الزّوار وأولیاء األمور الّذین ال یحملون البطاقة التعریفیّة الخاّصة بمدرسة النبراس الدولیّة ت•
. األمن واالمتثال لبروتوكول الزیارة

.  یكون الحضور إلزامی�ا•

".  جإنغای"سیسجل حضور طالب مرحلة التعلیم األساسیّة مّرتین یومی�ا، على أن یتّم تحدیث المعلومات على نظام •

.  عند بدایة كّل حّصة دراسیّة" إنغایج"سیقوم المدّرسون بتسجیل طالب مرحلة التعلیم الثانویة على نظام •

.سیسجل الحضور في الحافالت یومی�ا•
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المخاوف الطبّیة
:الدولیّة بروتوكوالت صارمة بشأن التعامل مع المخاوف والمسائل الطبّیة في المدرسةالنبراساعتمدت مدرسة 

". أنّك بخیربابَق في المنزل إن لم تكن تشعر "سنقوم بتنفیذ بروتوكول •
.  19-یترتّب على الجمیع إبالغ المدرسة في حال الشّك بأّن أحد األشخاص مصاب بفیروس كوفید•
.  في المدرسة19-كافّة أعضاء فریق العمل على علٍم ببروتوكول حاالت الطوارئ المعتمد في حال انتشار فیروس كوفیدیكون •
:حتّى اآلن ما یليةحددموال19-الدالّة على اإلصابة بفیروس كوفیداألعراضتشمل •

درجة مئویّة37.5حرارة تزید عن -
سعال-
وجع جسم أو تعب-
ضیق تنفّس-
التھاب الحلق-
سیالن األنف-
اإلسھال والغثیان-
وجع الرأس-
فقدان حاّسة الشّم أو الذوق-

.  المذكورة أعاله علیھماألعراضأطفالھم في المنزل في حال ظھور أّي من إبقاءیُطلب من أولیاء األمور •
فیروس الدالّة على اإلصابة باألعراضعزل أّي طالٍب أو عضو من أعضاء فریق العمل أو الزّوار فوًرا في حال ظھور أّي من سیُ •

. علیھم، على أن یتّم نقلھم إلى المستشفى19-كوفید
ن ھیئة الصّحة ھا، ستعتمد مدرسة النبراس الدولیّة البروتوكوالت الصادرة عفیفیما یتعلّق بأّي من الحاالت المشكوك -

.بدبي والجھات الحكومیّة األخرى
.الطّالب أو أعضاء فریق العمل المحتاجین لعنایة طبّیةعلى الدخول إلى مكتب الممّرضة سیقتصر•
.األعراضغرفة عزل منفصلة لعزل أّي شخٍص تظھر علیھ أّي من ئتنشأ•
درجة مئویّة في غرفة العزل، وذلك إلى 37.5عزل أّي من األشخاص الموجودین في حرم المدرسة والّذین تكون حرارتھم أكثر من یُ س•

. سمح لھم باستقالل الحافلةلن یُ كما حین تطبیق البروتوكوالت، 
ألشخاص لتحدید أّي من ا" العزل–التعقب –التحدید "المدرسة بتطبیق منھجیّة تطبق، س19-عند تبلیغ المدرسة بالشّك باإلصابة بكوفید•

.الّذین احتّك الشخص المحتمل إصابتھ بھم
.  ابیّةأّي من الحاالت اإلیجظھور بلغ ھذه المجموعة من األفراد بعلى أن تُ " األكثر عرضة للخطر“المدرسة قائمة باألفراد تضعس•
بتقدیم شھادة رسمیّة بالتعافي صادرة عن ھیئة الصّحة19-یُلزم كّل شخص یعود إلى المدرسة بعد التعافي من اإلصابة بفیروس كوفید•

.  بدبي
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األسئلة األكثر تداوالً 

ماذا یحصل في حال لم یكن طفلي عضًوا في المجموعة ذاتھا مع أصدقائھ؟: السؤال
ع أصدقائھم في البیئة مبإمكانھم التفاعلما زالفي حال لم یكن طفلكم ضمن المجموعة ذاتھا مع أصدقائھ المقّربین،. تشكل مجموعة الطّالب مع أخذ العائالت المعنیّة باالعتبار:اإلجابة

.  االفتراضیّة

كم یبلغ عدد األطفال في كّلٍ من المجموعات؟: السؤال
ي إلى الصّف األول أساس(طالبًا كحّد أقصى، في حین تتكّون كّل من المجموعات الفصلیّة 12، من )2و1صفا الحضانة (تتكّون كّل من المجموعات، الّتي یتّم احتواؤھا ذاتی�ا : اإلجابة

على ما ال أساسي تحتوي طالبًا كحّدٍ أقصى، وذلك بالنسبة إلى الصفوف حتّى الصّف الخامس ابتدائي، في حین أّن الصفوف من الصّف السادس إلى الثامن25من ) الثامن أساسي
.  طالبًا كحّد أقصى25، فھي تتكّون من )من الصّف التاسع ابتدائي حتّى الصّف الثالث ثانوي(أّما بالنسبة إلى المجموعات المختّصة . طالبًا25یزید عن 

أو في حال أعلنت ھیئة المعرفة والتنمیة البشریّة إغالق المدارس من جدید؟19-ھل المدرسة جاھزة في حال وقوع أّي من حاالت الطوارئ الخاّصة بكوفید: السؤال
ث یمكننا أن نضمن أّن یمكننا أن نتكیّف مع أّي من التغیرات في الظروف بدون التأثیر سلبًا على أّي من المخرجات التعلیمیّة، حیوقمنا بوضع اإلجراءات والخطط الالزمة، : اإلجابة

.  العملیّة التعلیمیّة ستستمّر تحت أّي ظرف

؟19-سیتّم إبالغي في حال إصابة أّي فرٍد في المدرسة بفیروس كوفیدأ: السؤال
.  یّة المؤّكدةت اإلیجاباالسنقوم فوًرا باالمتثال إلى كافّة المبادئ التوجیھیّة الصادرة عن السلطات المعنیّة بشأن عملیّات التحدید والتعقب باالستناد إلى الح: اإلجابة

في حال كان طفلي یعاني من سیالن األنف، ھل یمكنني إرسالھ إلى المدرسة؟: السؤال
أنّھم بورشععدم الزل في حال لذلك، نطلب منكم أن تبقوا الطفل في المن". أنّك بخیربابَق في المنزل إن لم تكن تشعر "في مدرسة النبراس الدولیّة، سنقوم بتنفیذ بروتوكول : اإلجابة

.بخیر

؟أكثر تحدیًدافي حال كان لدینا أسئلةالتي یمكننا التواصل معھا من ھي جھة االتّصال : السؤال
paprincipal@nisdubai.ae: في حال كان لدیكم أّي أسئلة في ھذا الصدد، یرجى إرسال رسالة إلكترونیّة إلى جنیفیر كیني، على عنوان البرید اإللكتروني التالي: اإلجابة



مدرسة عضوة في
شراكة المدارس الدولیة

+971 4 885 3330

admissions@nisdubai.ae 

nisdubai.ae

مجّمع دبي لالستثمار، دبي، اإلمارات العربیّة 
54084. ب.المتّحدة، ص

مدرسة النبراس الدولیّة
مدرسة تعتمد النھج األمریكي
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