المتعلمين الصغار  -الفصول المختلطة

إرشادات لآلباء

يسر المجلس الثقافي البريطاني أن يعلن عن عودة فصولنا الدراسية وج ًها لوجه في سبتمبر .لقد أجرينا مراجعة شاملة لمساحتنا وفقًا
لمتطلبات وزارة التعليم ووزارة الصحة العامة فيما يتعلق بـ  Covid-19وقمنا بإجراء مجموعة من التغييرات التي تدعم التباعد
االجتماعي والنظافة لمنحكم الثقة لحضور الفصول الدراسية في المجلس الثقافي البريطاني .توضح اإلرشادات أدناه اإلجراءات المختلفة
التي اتخذناها لدعم سالمتكم أثناء الدراسة معنا .بعد قراءة اإلرشادات  ،نطلب منكم كاولياء أمر التوقيع على "تعهد اولياء االمور"
الخاص بنا للتأكد من فهمكم لتدابير السالمة لدينا وسوف تدعم اطفالكم بالمعدات التي يحتاجونها لالستمتاع بفصولهم بأمان .نتطلع إلى
اعتبارا من  12سبتمبر.
الترحيب بكم وبأطفالكم مرة أخرى في مركزنا بشارع السد
ً
فصولنا

• تم تنسيق اوفات الفصول الدراسية لتقليل عدد الطالب الذين يصلون م ًعا.
• مدة الفصول للدراسية ستكون اقصر لتجنب الحاجة إلى فترات راحة.
• قمنا بتقليل عدد الطالب في فصولنا – بحسب حجم الغرفة  ،وكذلك عدد الطالب الذين يمكننا استيعابهم  ،ما بين  10 - 6طالب في
الفصل.
• عدد الفصول سيكون اقل  ،وسيتم السماح للموظفين األساسيين فقط بالدخول إلى المبنى لضمان بقاء قدرتنا اإلجمالية في حدود ٪30
من الحد األقصى في أي وقت.

عند الوصول إلى فصلك
• الوصول إلى المبنى من المدخل الرئيسي للمبنى في شارع السد.
• مثل جميع األماكن العامة  ،يجب عليك ارتداء القناع في جميع األوقات في مركزنا.
• يسمح للعمالء الذين لديهم مواعيد أو فصول دراسية أو اختبارات فقط بدخول المبنى.
• يمكن ألولياء أمور الطالب الصغار في سن الدراسة االبتدائية الدخول مع أطفالهم .ومع ذلك  ،ال يُسمح باالنتظار داخل المبنى .إذا كنت
سوف تصطحب طالبا في سن االبتدائية  ،يمكنك العودة في نهاية الدرس باتباع الخطوات أدناه.
• يمكن لمنطقة حارس األمن لدينا استيعاب عميلين في وقت واحد  .يوجد منطقة انتظار مغطاة بالخارج تتسع لما يصل إلى ستة عمالء.
• بمجرد دخولك إلى منطقة الحراسة  ،سيقوم فريق األمن لدينا بفحص درجة حرارتك ويطلب منك عرض حالتك الصحية على تطبيق
 Ehterazالخاص بك .نقدر تعاونكم مع هذه الفحوصات.
• سيتم وضع حقيبتك على الماسح وتمر عبر جهاز الكشف عن المعادن.
• بعد ذلك سوف تمر عبر منطقة حديقتنا للوصول إلى المبنى الرئيسي.
• عند دخولك المبنى  ،يرجى التوجه مباشرة إلى الفصل .إذا احتجت إلى مساعدة في العثور على غرفتك يمكنك طلب المساعدة او
االستفسار من موظف االستقبال.
www.britishcouncil.org

• السلم المؤدي إلى الطابق األول هواتجاه واحد فقط .إذا كنت بحاجة إلى النزول لألسفل  ،فيرجى استخدام السلم الخارجي الموجود
بالقرب من الفصل الدراسي .7

داخل الفصل
• سيكون المعلم موجود في الفصل قبل  10دقائق من بدء الحصة لمساعدة الطالب عند وصولهم.
• يرجى الجلوس بمجرد دخولك إلى فصلك الدراسي  ،تم تصميم فصولنا الدراسية لضمان  1.5متر من التباعد االجتماعي .نتمنى منكم
عدم تحريك الكرسي من المكان المخصص له.
• يجب على الطالب ارتداء الكمامة في جميع األوقات خالل الفصل.
• خالل الدروس يتوقع من الطالب البقاء في مقاعدهم .مدة الدرس ستكون اقصر لضمان الراحة لكم.
• نشجع الطالب على القدوم بأدوات مكتبية خاصة بهم (مدرجة أدناه) .ومع ذلك  ،إذا ُ
طلب منا توفير القرطاسية  ،فكل فصل يحتوي على
صندوق من األدوات المكتبية المعقمة وصندوق منفصل لوضع القرطاسية المستخدمة فيه.
• في الدرس األول سوف يعطي المعلم لكل طالب مادة الدورة .توجد نسخة واحدة لكل طفل وال يجب مشاركتها.
• خالل الدورة  ،سيبذل المعلمون قصارى جهدهم لعدم مشاركة أي مواد إضافية .سنقوم بإحالة الطالب إلى مواد التعليم والدخول الذاتي
على منصتنا عبر اإلنترنت .سيتم تعقيم أي معدات مستخدمة في الفصل قبل الدرس وبعد االستخدام.
• إذا احتاج طفلك الذهاب الى دورة المياه  ،فسيُسمح لطالب واحد في كل مرة بمغادرة الفصل .يراقب مساعدو التدريس لدينا الممرات
ودوراة المياه للتأكد من أن الطالب بعيدون بشكل مناسب وامن.

ماذا تحضر لفصلك
يرجى التأكد من أن طفلك يحضر ما يلي إلى الفصل :
• ماء
• قلم
• دفتر
• ممحاة
• مسطرة
• براية
• أقالم تلوين (طالب المرحلة االبتدائية)

أوقات االستراحة والمرطبات
• لقد اختصرنا الوقت في فصولنا الدراسية لتجنب الحاجة إلى فترات راحة.
• يرجى التأكد من أن طفلك قد استخدم الحمام قبل الدرس .ومع ذلك  ،فإن مرافق المراحيض الخاصة بنا متوفرة وموضحة في قسم
"داخل الفصل " أعاله.
• ال يمكننا توفير أي ماء أو طعام في ألمركز  ،لذا يرجى التأكد من أن طفلك يأتي مع الماء الذي يحتاجه.

بطاقات التجميع
• للمساعدة في التعرف على الطالب عند وصولهم  ،سنوفر لطالب المرحلة الثانوية شارة خضراء وشارة حمراء لطالب المرحلة
االبتدائية.
• سيحصل أولياء أمور طالب المرحلة االبتدائية على شارة حمراء تظهر عند قدومهم الصطحاب أطفالهم.

عند انتهاء الصف
• يرجى التأكد من اصطحاب طفلك في غضون  10دقائق من نهاية الدرس.
• يمكن لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن  12عا ًما مغادرة المبنى بدون مرافق.
• سينتظر األطفال األصغر سنًا في الفصل مع المعلم لمدة  5دقائق حتى يتم مغادرتهم من قبل أحد الوالدين  /مقدم الرعاية أو األخ األكبر.
• يسمح ألحد الوالدين فقط بالتواجد في المبنى الصطحاب أطفالهم.
• سيتم نقل أي أطفال لم يتم اصطحابهم إلى الغرفة  6ومراقبتهم حتى وصول الوالدين.
• يرجى التأكد من وصولك في الوقت المحدد حتى ال ينتظر الطالب فترة طويلة في غرفة االنتظار.

كمامة الوجه
• يجب ارتداء الكمامة في جميع األوقات من قبل الجميع في مقرنا ،اثناء  ،قبل وبعد الفصول الدراسية.
• يسمح باستخدام الكمامة القماش أو التي تستخدم لمرة واحدة.
• يرجى التأكد من غسل الكمامة القماش يوميًا  ،وإذا كنت تستخدم كمامة استخدام يومي ينصح بان تكون جديدة االستعمال  .ننصح
بتزويد طفلك بكمامة احتياطية في حالة اتلفت أثناء الدرس .المركز يحتفظ بمخزون الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة في حاالت
الطوارئ.

معقمات اليد
• نوفر محطات معقمات يدوية حول المبنى بالكامل وتتم إعادة تعبئتها بانتظام.
• كل فصل مزود ب ُمعقم لليد.
• يرجى تشجيع الطالب على إحضار معقم اليدين الخاص بهم.

التباعد االجتماعي
• يتم دعم المسافة االجتماعية  1.5متر في جميع أنحاء مقرنا.
• تم وضع الفتات حول المبنى لتحديد أماكن الوقوف في مناطق االنتظار والكراسي التي يمكن استخدامها والساللم ذات االتجاه الواحد.
• تم إنشاء الفصول الدراسية أيضًا لضمان مسافة اجتماعية تبلغ  1.5متر.

التنظيف
• ضمان التنظيف المتكرر لنقاط االتصال الشائعة مثل مقابض األبواب والدرابزين والكراسي وما إلى ذلك في جدول فريق التنظيف
لدينا.
• سيتم تنظيف الفصول الدراسية وتطهيرها بين كل درس وكذلك في نهاية  /بداية كل يوم.

أعراض  Covid-19المشتبه بها
يجب على الطالب الذين تظهر عليهم األعراض المرتبطة بـ  Covid-19البقاء في المنزل وعدم الحضور إلى الفصل.
• إذا كان طفلك يعاني من درجة حرارة عالية عند الوصول  ،فسيُطلب منه العودة إلى المنزل برفقة والديه اللذان بصحبته.
• إذا كانوا غير مصحوبين بذويهم وظهرت عليهم درجة حرارة عالية عند وصولهم  ،فسيتم نقلهم إلى غرفة العزل الخاصة والتواصل
معكم.
• إذا ظهر على الطالب أي أعراض مرتبطة بـ  Covid-19أثناء الفصل  ،فسيتم نقله إلى غرفة العزل الخاصة بنا ونتواصل معكم.

يرجى العلم أنه في حالة سؤالنا عن االسم والتفاصيل الشخصية كجزء من عملية تتبع وزارة الصحة العامة  ،فنحن ملزمون بتوفيرها.

تعهد الوالدين
أعزائي أولياء األمور والطالب ،

اعتبارا من يوم السبت  12سبتمبر
يسعدنا أن نعلن أن المجلس الثقافي البريطاني في قطر سيستأنف التدريس وج ًها لوجه في المركز
ً
.2020
يرجى قراءة التعهد أدناه بعناية حيث أن لدينا إجراءات جديدة لضمان سالمة طفلك على رأس أولوياتنا.

سوف أتأكد من أن طفلي ...
• يصل المجلس الثقافي البريطاني قبل  10دقائق من بدء الدرس ويتم اصطحابه بالوقت المحدد لنهاية الدرس.
• يرتدي كمامة تغطي األنف والفم قبل الدخول وخالل كل الوقت الذي يقضيه في المجلس الثقافي البريطاني.
• يحضر زجاجة ماء ،أقالم رصاص ،أقالم حبر ودفتر مالحظات لكل درس  ،لكن بدون احضار أي طعام أو وجبات خفيفة.
• يذهب إلى المرحاض قبل الدخول إلى الفصل.

انا أتفهم بانه…
• سيبقى طفلي في المنزل في حال ان حالته الصحية ليست جيدة او بانه ليس عل ما يرام.
• يجب أن يبقى أي طفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في المنزل .في حالة رصد ارتفاع في
درجة الحرارة عند وصوله  ،فسنتواصل مع الوالد أو الوصي الصطحابه.
ً
جاهزا للدخول.
مبكرا لحضور الدرس أن ينتظر خارج المدخل حتى يصبح الفصل
• سيتعين على أي طفل يصل
ً
• المجلس الثقافي البريطاني لن يستقبل أولياء األمور والزوار  ،وال يسمح بالدخول دون موعد مسبق أو دعوة.
• في حالة وجود مزيد من اجراءات او تعليمات اإلغالق في أي وقت  ،سينتقل الفصل بالكامل عبر اإلنترنت في نفس األوقات.
• جميع االتصاالت بين المجلس الثقافي البريطاني وأولياء األمور ستكون عبر البريد اإللكتروني .يُرجى التأكد من تقديم عنوان البريد
اإللكتروني الصحيح والتحقق منه بانتظام بحثًا عن أي رسائل من قبلنا.
• سأقوم بتسجيل الدخول إلى موقع  English Onlineوأساعد طفلي على القيام باألنشطة عليه .وأنا أتفهم أنه جزء ال يتجزأ
من الدورة.

نتطلع إلى الترحيب بعودة أطفالكم إلى المجلس الثقافي البريطاني.

مع أطيب التحيات،
المجلس الثقافي البريطاني

