
الحديثةالمونتيسوريمدرسة

والتعليماتاإلرشادات كتيب 

19-كوفيد 



٢٠٢١/ ٢٠٢٠أود أن أرحب بكم جميعًا، كما أرحب بعودة طلبتنا إلى المدرسة للعام الدراسي 

وقد ، “الوباء ”وضع المستجدأمل التعايش مع هذا الكما تعلمون، فإن العالم بأسره يمرُّ اليوم بجائحة عالمية فَرضت علينا جميعًا اتخاذ تدابير احترازية قاسية على 

.سالمتهمقامت كل دول العالم بفرض بروتوكوالت جديدة وعلى جميع القطاعات من أجل حماية مواطنيها والمحافظة على 

آلمن لعودة مناخ اونحن بدورنا في مدرسة المونتيسوري الحديثة، وعلى غرار ما يعيشه الوطن اليوم، عملنا بجد على وضع تدابير جديدة تعمل على توفير ال

...أدناهتفاصيل هذه التدابير مبينة وستجدون الدراسةطلبتنا إلى مقاعد 

نا، وحتى نتجنب أي قرار بعناية مع أبنائكم، كما أتمنى أن نعمل معًا على اتباع هذه التعليمات لنحافظ على سالمة طلبتاإلرشادات أتمنى أن تخصصوا وقتاً لقراءة 

.باإلغالق مستقبالً 

مع تمنياتنا بالسالمة للجميع

الحسن رندة 

رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة



”

—DR. JARBAS BARBOSA, PAHO’s ASSISTANT DIRECTOR

لقاحٍ المعلومة التي تستند إلى دليل، أفضل"

"ضد الشائعات

“Timely, evidence-based information 

is the best vaccine against rumors 

and misinformation”



رسالة المدير التنفيذي
مطلع شهر على تحديد خطط وتدابير تعمل على تأمين بدء عام دراسي آمن ومنظم للطلبة معالمونتيسوري على مدار األسابيع الماضية عملنا في مدرسة 

.كالمعتادة سأيلول، وقد تمت مناقشة وتقييم عدة سيناريوهات تتماشى مع التوصيات المحلية والعالمية لعودة المدارس، وبعودة الطلبة إلى مقاعد الدرا

والمرحلة االبتدائية، بينما ينتهي دوام األطفال ظهًرا لرياض  1:30صباحاً وينتهي في الساعة 7:50يسعدنا أن نعلن أن يومنا الدراسي سيبدأ في الساعة 

األطفال، أما الصفوف من ظهراً لرياض 12:00يوم الثالثاء سينتهي الدوام عند الساعة باستثناء ظهًرا 2:55المتوسطة والثانوية عند الساعة : المرحلتين

.  ظهًرا1:30األول وحتى الثاني عشر سينتهي عند 

.مدرستناة فيكما سيدرس طلبتنا األعزاء المواد األساسية وغير األساسية في صفوفهم؛ حتى يتمكنوا من تعلُّم المجموعة الكاملة من الموضوعات المقرر

حة مجتمعنا والذي يشتمل على مجموعة من التعديالت التي تهدف إلى المحافظة على سالمة وص؛بنايسرنا مشاركتكم دليل الصحة والسالمة الجديد الخاص 

.كما نأمل أن نعمل معاً على اتباع هذه القواعد اإلرشادية لتوفير مناخ آمن وتجربة تعليمية ناجحة لطلبتنا. المدرسي

سالميندمتم 

محمد يوسف

المدير التنفيذي



 ً أقوياء معا

بعودة طلبتنا ووطالب وأهاٍل ألبنائنا، لنا جميعاً معلمين محفّز إن العودة إلى التدريس والتعلم بدوام كامل وجهاً لوجه هو أمر 

وهو فاعليتها االجتماعية بمن جميع المراحل من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر يعني بالنسبة إلينا عودة الروابط 

.الجانب الضروري على الصعيد العاطفي

دة فريدة من نوعها نرى في ذلك اكتساباً لتجربة جديننا وعلى الرغم من أن الكثيرين منا يأملون بالعودة في ظروف أفضل إال أ

ل ظروف الوباء ، ونحن مدركون لبعض التحديات والمخاوف التي قد تواجهنا أثناء تجربة التعليم في ظللتعلّمكنافذة جديدة 

.العالمي، ولذلك سنسعى إلى توفير جميع السبل التي من شأنها تأمين العودة اآلمنة لطلبتنا األعزاء

ووزارةصحة،الوزارةمعالتامبالتنسيقوالوقائيةاالحترازيةوالسياساتاالجراءاتجميعاتخذناقدبأنناإعالمكميهمناكما

.(الجامعةلواءمديرية)ووالتعليمالتربية



الوقاية



التخطيط الوقائي واالحترازي

تدّرج دوام الطلبة

 2020آب 9األحد، الموافق: 12الصف 

2020آب 11الثالثاء، الموافق : 11الصف 

2020أيلول  1الثالثاء، الموافقيوم : فقط 1 ,3 ,5 ,7 ,9الصفوف

2020أيلول  2األربعاء، الموافقيوم : فقط 2 ,4 ,6 ,8 ,10الصفوف 

توزيع أقنعة الوجه على الطلبة وتوفير

المعقمات في أنحاء المدرسة

متابعة الطلبة صحياً وقياس 

حرارتهم بصورة دورية

االجتماعيتفعيل مبدأ التباعد 

والمحافظة على المسافة اآلمنة

 2020أيلول 3الموافق ، يوم الخميسالطلبة دوام جميع 



التخطيط الوقائي واالحترازي

كافة بمجّهزين ينبغي على جميع الطلبة أن يكونوا 

األدوات المدرسية الالزمة بصورة دائمة

تعقيم المرافق بصورة حثيثة

لمدرسة يوصى الطلبة بجلب وجبات طعام صحية، ونعلمكم أن كافتيريا ا

قسائم ويمكن الحصول علىبالشراء؛ ستقدم خيارات من الطعام للراغبين 

ً الشراء من الدائرة المالية  ية في ؛ نظراً لمنع تداول األوراق النقدمقّدما

.الكافتيريا، وسنقوم بإيصال الطعام إلى الطلبة في صفوفهم

لبعدين بدعم اسيتم تنفيذ خطة تختص 

واالجتماعيالعاطفي 



مرحلة الروضة –التخطيط الوقائي واالحترازي 

تدّرج دوام الطلبة

 2020أيلول1الموافق الثالثاء، يوم : روضة ثانية

 2020أيلول 2الموافقيوم األربعاء، : روضة أولى

ه مرحلة الروضة أقنعة الوجموظفو سيرتدي 

أما طلبة الروضة ال يفرض طيلة الدوام، 

عليهم ارتداء الكمامة

، سليزم جميع مرحلة الروضةعند الدخول إلى 

التي الطلبة بخلع أحذيتهم ولبس الحذاء الرملي، و

يجب أن يوفرها أولياء األمور

رجات متابعة الطلبة صحياً وقياس د

حرارتهم بشكل دوري

تفعيل مبدأ التباعد اإلجتماعي

والمحافظة على المسافة اآلمنة

تعقيم المرافق بصورة دورية 

ومتكررة



سيتم تزويد الطلبة بكافة المستلزمات المدرسية 

م األدوات الطلبة  كيفية تعقيتدريب سيتم اإلرشاد كنوع من 

أماِكنها إلى قبل اإلنتهاء من دورة العمل وقبل إعادتها 

زمالئهمقِبل لضمان استخدامها بصورة آمنة من 

على الطلبة أن يصطحبوا معهم صندوق الطعام، ونرجو 

ضار إحاالبتعاد عن استخدام األكياس البالستيكية، وتجنب 

المدرسيةالحقائب 

مرحلة الروضة –التخطيط الوقائي واالحترازي 



األدوات المدرسية الالزمة

حافظة ماء 

إحضار على الطلبة 

جميع مستلزماتهم من 

القرطاسية المدرسية

على الطلبة أن يحملوا معهم معقمات اليدين

سطح ، ومناديل مبللة لتطهير األ(عبوة صغيرة)

المستخدمة بصورة متكررة 
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01



الحضور 



سياسة الحضور

03 02 01

06 05 04

ه بعد غياب الطالب لحالة مرضيّة فإن  

اليمكنه العودة إلى المدرسة بعدها إال 

بتقرير طبّي

ايروس في حال مخالطة أحد الطلبة لشخص ثبتت إصابته بف

رتيرة كورونا، يجب عليه البقاء في المنزل واإلتصال بسك

، وانتظار المزيد من التعليماتالمعنيّةالمرحلة 

C37.5°إذا كانت حرارة الطالب 

إلى تزيد، يمنع الحضور أو 

المدرسة

باب بإمكان الطلبة المتغيبين ألس

ام صحية، متابعة دراستهم عبر نظ

المدرسةالتعلم عن بعد من خارج 

إذا ظهر على الطالب أي من أعراض 

نزالت البرد، يتجنب الحضور إلى 

المدرسة 

دا أي مراقبة الطلبة خالل اليوم الدراسي، وإذا بسيتّم 

إلىطالب، فسيتّم إرساله عالمات مرضية على أي 

، عيادة المدرسة، وفي حال أوصي بإعادته إلى المنزل

صول األهلفإنه سيتم العناية به في غرفة مستقلة لحين و



النقل



سياسة النقل 

لتباعد سيتّم تنفيذ سياسات وبرتوكوالت ا

ي االجتماعي وفقاً لقوانين وزارة النقل ف

المدرسةحافالت 

يرها سيتّم إبقاء نوافذ الحافالت مفتوحة طيلة س

داخلهالتجديد الهواء 

يتم قياس درجة حرارة الطالب قبل صعوده إلى

نت الحافلة، وسيتم إعادته إلى المنزل في حال كا

C°37.5حرارته 

بل وبعد سيتم تعقيم جميع الحافالت المدرسية ق

الجوالت

)مامةالك)يتوجب االلتزام بارتداء أقنعة الوجه 

خالل التواجد في الحافالت وفي جميع 

األوقات



التواصل



التواصل

نجاحنامعاً مفتاح تعاوننا 

حال رغب في و. طارئةإال ألسبابٍ أولياء األمور بزيارة المدرسة السالمة؛ ال ينصح والتزاماً بقواعد وزارة التربية والتعليم لقوانين تلبيةً 

:كما يليأحد أولياء األمور باالجتماع مع أحد ممثلي المدرسة؛ يرجى تحديد موعد مسبق من خالل االتصال بالمرحلة المختّصة 

المرحلة االبتدائية  المرحلة المتوسطة  المرحلة الثانوية  الروضة اإلدارة

ميس الحالق 

07 968 999 65

رجاء المفلح 

07 951 573 89

النا الربضي

07 955 475 41

الشمايلهساجده

07 974 774 54

الكرديشيرين 

07 951 234 18
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شكراً لكم

للمزيد من االستفسارات 

info@montessori.edu.jo 

+962-6-553-5190  

www.mms.edu.jo

http://www.mms.edu.jo/

