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We believe that our unity is in our diversity and that this diversity will help
create a more peaceful world built on respect and intercultural

understanding. College De La Salle will thrive and continue in the light of
St. John Baptist De La Salle educational visions as we provide students

with a high-quality education that fosters an environment that promotes
the academic, spiritual and emotional growth of each student.

Our Vision



Dear Parents/ Guardians, and Students, 

We are delighted to welcome you back for the new academic year 2020-2021.
We hope it will be a year of health and prosperity for all. 

During these challenging times, it has been our utmost concern to ensure a
safe return of our students by implementing the best practices that will limit
the risks associated with COVID 19. Health and hygiene procedures are our
priority at the time. With that in mind, the school premises are fully ready and
prepared for an on-site return of our learners. 

We have also been preparing for distance learning using the best technologies
available. Benefiting from the previous experience, we have been working on
improving the online educational process for the best of our students, parents
and teachers. 

It is our responsibility to face together the obstacles that arise due to this
pandemic and turn the challenge into a success. Backed with your support, we
will be able to rise above all odds! 
General Director,

Gabi Ghazzawi

A Message from
the General
Director



Dear Parents/Guardians and Students, 

We are excited to welcome you back on the school premises for the new academic year 2020-2021 on
September 1st. We look forward to cooperating with you to attain the best learning experience. 

On the first day of school, students will be distributed to their assigned classes. After that, with ensuring
a safe distance between students, some outdoor engaging activities will be held to guarantee a bright,
hopeful beginning. Informative sessions about personal hygiene will be held by the counsellor to raise
the level of awareness, followed by school expectations by the form tutors.  

Since the students' high-quality education is our utmost priority, and to get them ready for this new
beginning, revision sessions will be held during the first week to prepare our students' minds before
resuming with the syllabus. Moreover, evaluation sessions will be conducted for the main subjects:
English, Math and Arabic during the first week. The objective of which is to help the instructors assess
and plan lessons to meet the needs of learners. 
To ensure a smooth beginning, you are kindly asked to adhere to the usual school timing, 7:30- 2:45. As
for Section One, Grades 1, 2 and 3,  from 7:30 - 1:45, noting that there will be a waiting hour till 2:45.

Have a safe return!
Regards, 
College de la Salle, Freres

First D
ay of School



On-site Policy

The health and wellbeing of our
students is our highest priority.

Therefore, the school has
developed and implemented a new

onsite policy to cope with the
Covid-19 Pandemic and ensure that
their learning experiences continue

to thrive.

School’s Role 
Getting Ready for School



School’s Role 

Getting Ready for School

The school premises are thoroughly 

Face masks use is a must on school premises

All workers should download the "Aman" app 

Safety markings will be on the floors of the corridors and 

The morning assembly will take place in classrooms. Students will be ushered to their
classes maintaining the safe distance. 
Any student suspected to have COVID-19 symptoms or simply high fever will be sent to
a designated isolation room. The school doctor is the only one permitted to enter the
room and the parents will be contacted.

       disinfected. Facilities such as 
       playgrounds, labs, Cafeteria, classrooms, 
       toilets will be regularly sanitized during 
       breaks and at the end of each day. Also, 
       sanitary stations will be set across the school.  

       and will be observed by all teachers.

       in the school. 

       hallways to guide students regarding the proper distance.



- Parents dropping off their children in the morning must
adhere to a strict “drop and go” procedure to limit
contamination by avoiding entering the school and
having social interactions. 

- Duty teachers will ensure the safety of our students
once they enter the school premises by escorting,
monitoring and guiding students safely to their classes.

- Daily temperature readings will be taken for students
before they enter the school premises.

Procedures for Entering the School



Access Points - Drop offs
- KG and High-school students will enter from the KG gate each in a
specific line. The two lines will guide the students to their sections
safely without any fear of interaction.

- Nursery students will enter through the church gate.

- Section 1, Grades 1, 2 and 3, will enter from gate 5.

- Sections 2 and 3 will enter through gate 2. This gate will have the
majority of students, hence it will have extra supervision and control
by duty teachers and supervisors.

- Families with children in different sections who prefer to use one
entry gate must continue to use the same gate throughout the year in
order for duty teachers to become familiar with the children during the
morning temperature taking measures.



- All parents who come to pick up their young children from the
designated waiting areas will have their temperatures taken,
then enter in small dispersed groups.

- KG and Section 1 parents will enter through gate 5.

- Sections 2, 3 and 4 parents will enter through gate 2 and pick
up their children from the playground.

- All parents are expected to enter with a face mask and gloves
on.

- All parents must adhere to a 5 minute pick up procedure
avoiding any social interactions.

Access Points - Pick ups



- Bus Services will be provided on a first-come, first-
served basis determined by the level of demand as buses
will operate with a 75% capacity. 
- Our buses are thoroughly disinfected and cleaned. They
will be regularly disinfected before and after each bus
ride.
- Bus chaperones will take students' temperatures before
getting on the bus.
- Drivers and bus chaperones will all be wearing face
masks 
during rides. Their temperatures will be taken every
morning. 
- Students are requested not to change their seats during 
bus rides and adhere to social distancing.
- Bus windows will be left open to ensure proper
ventilation during the ride.

Bus Services



- Classrooms, windows and doors will be
left open to ensure proper ventilation.

- Hygiene and health information sessions
will be conducted continuously for
students and staff members.

- Student seating is planned to guarantee
a safe physical distance.

- Teachers will ensure that students
follow safety procedures during lessons.

- Students will be permitted to use bathrooms
during lesson times rather than waiting until the
break to minimize crowding.

- Staff supervision will be in place on corridors
during lessons to ensure students follow
appropriate requirements whilst upon corridors
as well as to maintain safe numbers using the
washrooms at one time.

- Classrooms will be disinfected and cleaned
during breaks and at the end of each day.

- Teachers with the help of the school counselor
will continuously check on students’ mental
well-being. Mindfulness sessions will take place
regularly.

Classrooms



- The first break will be indoors so students can eat their lunch.
- In accordance with the regulations of the Ministry  of 
Education, the school cafeteria will not be serving lunch. 
Sealed water bottles and refreshments will be available 
only.
- The cash register will be present at the entrance of 
the Cafeteria as students will not have access inside the 
Cafeteria.
- Teachers will monitor and control the interactions and 
safe distances between students.  
- Since different sections go on break at different times, our students will be able to enjoy
break time with enough space and distance to be safe.
- Going back to the classrooms after break will be done in small groups through different
gates to maintain the safe distance.

Lunch and Breaktime



In the case of an urgent issue requiring a
parent-teacher meeting, all meetings will
be conducted via phone call or Zoom
unless it is deemed essential to have a
meeting in person. Mindful of teachers’
increased workload, parents are
expected to confirm the teacher meeting
at least 24 hours in advance via email.
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The school will provide support
resources to compensate for missed
classes for students who are absent
due to health reasons.



Parents and Guardians are essential partners in ensuring
the safety of our students. Please make sure to:

- Be good role models by keeping social distance, wearing
face masks, sanitizing and washing hands frequently as
well as being calm and maintaining a positive disposition. 
- Make sure you have a regular hygienic routine at home
as it will make the transition to school a lot easier. 

- Take your children's temperature every morning before
coming to school. If it was above 37.5 ℃, the child must
stay home. 

- Parents must test the child for COVID-19 if they have a
persistent fever and show other symptoms. In the case of
a confirmed case, parents will be required to sign a
written pledge to quarantine the child and their siblings
for 14 days.

Parents' Role



- Make sure that your children have the necessary hygienic articles; tissues, face mask,
alcohol-based sanitizers, and the necessary stationery to avoid borrowing.

- Train your children to always wear face masks, keep social distancing, avoid touching their
faces and always sanitize their things after using them.

- Please remind your children to hydrate appropriately and make sure they always have a
water bottle.

- Make sure they bring a healthy and nutritious meal and enough water to minimize chances
of contamination. The school Cafeteria will not be operating in its full performance level.

- Always check in with your children's emotions and mental wellbeing and be patient with
them. Spend some quality time with your children after each school day to maintain a
healthy and positive attitude towards the changes that are happening. 

- When students come back home, please remind them to take off their shoes at a
designated place at the door and to help them disinfect and sanitize their bags and
lunchboxes.
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Our students' wellbeing is our utmost priority. 
To keep themselves safe, students must make 
sure to: 

- Wear their facemask all the time, 
especially when communicating with their peers 
and teachers.

                                                                                 - Wash their hands regularly and sanitize       
                                                                                 their hands every half an hour.

                                                                                - Keep a safe physical distance of at least 
                                                                                one metre between each other.

                                                                                - Avoid or minimize gatherings during 
                                                                                breaks.

Students' Role



- Avoid touching surfaces, and
they must use an alcohol-based
hand sanitizer after touching
staircases, door handles, desks,
chairs, lockers, computers, light
switches, books and copybooks

- Bring their facemask,
tissues and an alcohol-
based sanitizer.

- Use their stationery.
Borrowing tools from their
peers should not be an option.

- Immediately throw
any tissue they use in
the trash can.

- Avoid touching their
face.

- Sanitize their stationery
every day before coming to
school and after leaving it.

Students' Role



At College de la Salle, we care
about the safety and security of
our children. We also believe that
in order to raise life-long learners,
the educational process should be
ongoing no matter what the
situation is. Therefore, we have
developed and implemented a
Distance Learning Policy to be
used during extreme
circumstances.

On-site Learning
Overview



Through Distance Learning, students
will complete their lessons and
assignments from home. Therefore,
parents need to check the
announcements on Edunation, for
the National and IG programmes,
and Managebac, for the MYP
programme, on a daily basis. All
programmes will conduct their online
lessons through the Google
Classroom online platform.

E-Learning Platforms



In the case of distance learning, working
hours will not change. Teachers will start
their lessons at 8:00 a.m. and end the
school day by 3:00 p.m. Therefore,
students/parents are encouraged to
communicate with teachers during working
hours through the Edunation platform only.

Working Hours



It is easier to use Edunation, Managebac and Google 

We understand that some households have only one device and that is why we
will be cooperative with parents and children to get the best of this E-learning
experience.
Attendance will be determined by students’ presence during an online lesson.
Our team of administrators and teachers will always be there to support our
children. If any concerns or inquiries arise, parents and students are encouraged
to contact them during working hours.

      Classroom on an Ipad, tablet, laptop or desktop computer. 
      Some features might not be found or work when using these 
      applications on a mobile phone. 

General Notes



Lessons during Online Sessions

Lessons will continue to
follow the normal timetable.
There will be 10 minutes
between lessons dedicated to
stretching and preparing for
the following one.



They need to be present during school
hours.
They need to follow their teachers’
instruction on how to submit tasks and
assignments as well as meet all
deadlines.
They need to wear the full uniform
during online lessons.
They need to keep their camera turned
on at all times during lessons.

Students

Log into their Edunation / Managebac
accounts to follow up with
announcements. 
To have more independent and
responsible students, parents are
kindly requested to abstain from
attending any online lessons with their
children.

Parents and Guardians

Roles and Responsibilities



Support students’ individual
needs in the designated
subjects, Math, Arabic and
English.
Provide feedback and
guidance to students.
Create extra material for
students.
Communicate with parents
when necessary.

Support Teachers

Provide guidance and
good habits during
stressful times.
Communicate with
the school community
when necessary.

Counselor

Roles and Responsibilities

Create high-quality lesson
plans to meet the demands
and needs of the curriculum
as well as the students.
Check up on students’
performance and attendance.
Give continuous feedback on
students’ work.
Communicate with parents
when necessary.

Teachers



Facilitate learning
experiences for
teachers and students.
Supervise the learning
environment.

Leadership Team

Facilitate
communication
between school
community members.
Oversee and supervise
the E-learning
experience.

Head of Section

Roles and Responsibilities

Provide resources to
teachers, parents and
students to make the E-
learning experience
more feasible.
Follow up on Academic
Dishonesty cases.
Communicate with the
school community when
necessary.

Teacher Librarian



We will post the newsletter as usual. The
newsletter will help to have easy access to the
material covered and the assigned pieces of
homework.

Kutubee would be a great way to spend time
during the Distance Learning period. Students can
read for pleasure and to educate themselves. The
more the student reads, the more he/ she gets
rewarded.

Kutubee

Newsletter



General Communication
We understand that you may have further comments and queries. Please
use any of the below portals to communicate your concerns. The safety of
our children highly depends on our collaboration as a school community.

SCHOOL’S WEBSITE
https://www.lasalleamman.com/leave-comment

EMAIL
 delasallefrereamman@gmail.com 

PHONE NUMBERS
 +962 6 563 4555
+962 7 8066 6060



كلية دي ال سال الفرير

دليل العودة إىل المدرسة
 ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 

و م ن ن  ً ا ع م



رؤيتنا نحن نؤمن بأن وحدتنا هي في تنوعنا وأن هذا التنوع سيساعد عىل خلق 
عالم أكثر سلمية مبني عىل االحترام والتفاهم بين الثقافات. سوف تزدهر كلية
دي ال سال وتستمر بالمسير في ضوء الرؤى التعليمية للقديس جان باتيست

دي ال سال بينما نقدم للطالب .تعليما عالي الجودة يرعى بيئة تعزز النمو
األكاديمي والروحي والعاطفي لكل طالب

رؤيتنا



كلمة المدير العام
أعزائي اآلباء واألمهات وأولياء األمور والطلبة،

يسعدنا أن نرحب بكم من جديد للعام الدراسي الجديد 2020-2021، راجين أن يكون عام

الصحة واالزدهار للجميع.

خالل هذه األوقات الصعبة والمليئة بالتحديات، كان – وال زال - من أهم أولوياتنا ضمان
عودة آمنة لطالبنا من خالل تنفيذ أفضل الممارسات التي من شأنها الحد من المخاطر

المرتبطة بكوفيد 19.

إجراءات الصحة والنظافة هي أولويتنا في ذلك الوقت. مع وضع هذه اإلجراءات بعين

االعتبار، فإن مباني المدرسة عىل أهبة االستعداد وجاهزة جهوزية تامة لعودة المتعلمين
من أبنائنا الطلبة إىل الموقع.

كما أننا واظبنا عىل االستعداد للتعليم عن بُعد باستخدام أفضل التقنيات المتاحة.
وباالستفادة من التجربة السابقة، عملنا عىل تحسين العملية التعليمية عبر اإلنترنت لما

يحقق المصلحة الفضىل لطالبنا وأولياء األمور والمعلمين.

تقع عىل عاتقنا جميعاً مسؤولية مواجهة العقبات التي تنشأ بسبب هذه الجائحة وتحويل
التحدي إىل نجاح.بدعمكم، سنكون قادرين عىل تجاوز كل الصعوبات.

المدير العام،
غابي غزاوي

كلمة المدير
العام



أعزائي اآلباء واألمهات/ أولياء األمور والطلبة،

يسعدنا أن نرحب بكم مرة أخرى في مباني ومرافق المدرسة للعام الدراسي الجديد 2020-2021  في األول من شهر سبتمبر
أيلول، ونتطلع ُقدماً إىل التعاون معكم لتحقيق أفضل تجربة تعليمية.

في اليوم الدراسي األول، سيتم توزيع الطالب عىل الفصول الدراسية المخصصة لهم. بعد ذلك، مع ضمان مسافة آمنة بين
الطالب، سيتم إجراء بعض األنشطة الممتعة في الهواء الطلق لضمان بداية مشرقة ومفعمة باألمل. سيعقد المرشد جلسات

تثقيفية عن النظافة الشخصية لرفع مستوى الوعي، يليها توقعات المدرسة من قبل معلمي الصفوف.

بما أّن جودة التعليم للطلبة هي أولويتنا القصوى، وإلعدادهم لهذه البداية الجديدة ، ستعقد جلسات مراجعة خالل األسبوع األول
إلعداد عقول طلبتنا قبل االستئناف بالمنهج الدراسي. عالوة عىل ذلك ، سيتم إجراء جلسات تقييم للمواضيع الرئيسية: اللغة

اإلنجليزية والرياضيات واللغة العربية خالل األسبوع األول. الهدف من تلك الجلسات هو مساعدة المدرسين عىل تقييم الدروس
والتخطيط لها لتلبية احتياجات المتعلمين من أبنائنا الطلبة.

لضمان بداية سلسة، رجاًء االلتزام بالتوقيت المدرسي المعتاد، أي من 7:30 إىل 2:45. أما بالنسبة للقسم األول، الصفوف 1 و

2 و 3 فإن التوقيت يكون من 7:30 إىل 1:45، مع مالحظة أنه ستكون هناك ساعة انتظار حتى 2:45.

نتمنى لكم عودة آمنة!
مع أطيب التحيات

،كلية دي ال سال، الفرير
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سياسة التعليم في المدرسة

صحة ورفاهية طلبتنا هي أولويتنا
القصوى. لذلك ، طورت المدرسة

ونفذت سياسة جديدة في الموقع

المدرسي للتصّدي لجائحة كوفيد-19
ولضمان استمرار نمّو وازدهار تجارب

التعلّم لديهم.

دور المدرسة - االستعداد
للمدرسة



يتم تطهير مباني ومرافق المدرسة بشكل كامل. هذا وسيتم تعقيم المرافق مثل المالعب
والمختبرات والكافتيريا والفصول الدراسية ودورات المياه بانتظام أثناء فترات االستراحة

استخدام الكّمامات أمر ال بد منه في مباني المدرسة وسيراقبها جميع المعلمين.
عىل جميع العاملين تحميل تطبيق "أمان" في المدرسة.

توضع عالمات السالمة واألمان عىل أرضيات الممرات واألروقة إلرشاد الطالب

ِسيتم التجّمع الصباحي في الفصول الدراسية، وسيتم إدخال الطالب

سيتم إرسال أي طالب يُشتبه في إصابته بأعراض كوفيد-19 أو مجرد

       وفي نهاية كل يوم. وسيتم أيضاً إنشاء مواقع للتنقية والتطهير في جميع أنحاء المدرسة.

       فيما يتعلق بمسافة السالمة المالئمة.

       إىل فصولهم الدراسية مع الحفاظ عىل المسافة اآلمنة.

      ارتفاع في درجة حرارته إىل غرفة عزل مخصصة. طبيب المدرسة
      هو الوحيد المسموح له بدخول الغرفة ويتّم االتصال بالوالدين.

سة -
دور المدر

سة
ستعداد للمدر

اال



- يجب عىل اآلباء الذين يُحضرون أبناءهم إىل المدرسة في الصباح
االلتزام بإجراء "اإلنزال والذهاب" الصارم للحد من التلوث عن طريق

تجنب دخول المدرسة والمشاركة في التفاعالت االجتماعية.

- سيضمن المعلمون المناوبون سالمة طالبنا بمجرد دخولهم مباني
المدرسة عن طريق مرافقة ومراقبة وإرشاد الطلبة بسالمة وأمان إىل

فصولهم الدراسية.

- سيتم قياس درجة الحرارة للطلبة بشكل يومي قبل دخولهم مباني
المدرسة.

إجراءات دخول المدرسة



 نقاط الدخول - إيصال الطلبة إىل المدرسة

- سيدخل طلبة رياض األطفال والثانوية من بوابة رياض األطفال كل في خّط
ُمحّدد. سيرشد الخّطان الطلبة إىل أقسامهم بأمان من دون أي خوف من حدوث

تفاعل.

- سيدخل طلبة الحضانة من بوابة الكنيسة.

- يدخل طلبة القسم 1، أي الصفوف 1 و 2 و 3، من البوابة رقم 5.- يدخل
القسمان 2 و 3 من خالل البوابة رقم 2. وستضم هذه البوابة غالبية الطالب،
وبالتالي سيكون لها نصيب إضافي من اإلشراف والرقابة من قبل المعلمين

المناوبين والمشرفين.

- يجب عىل العائالت التي لديها أبناء في أقسام مختلفة ممن يفضلون استخدام
بوابة دخول واحدة االستمرار في استخدام البوابة ذاتها طوال العام حتى يتمكن

المعلمون المناوبون من التعرّف عىل األطفال أثناء إجراءات قياس درجة 
الحرارة في الصباح.



- سيتم قياس درجات حرارة جميع اآلباء الذين يأتون الصطحاب أطفالهم الصغار
من مناطق االنتظار المخصصة، ومن ثم يدخلون في مجموعات صغيرة متفرقة.

- يدخل أولياء أمور طلبة رياض األطفال والقسم 1 من البوابة رقم 5.

- سيدخل أولياء أمور طلبة األقسام 2 و 3 و4 من البوابة رقم 2 وسيصطحبون
أطفالهم من الملعب.   

- يُتوّقع أن يدخل جميع أولياء األمور وهم يرتدون الكمامات والقفازات.

- عىل جميع اآلباء االلتزام بإجراء اصطحاب مدته 5 دقائق لتجّنب أي تفاعالت
اجتماعية.

 نقاط الدخول - اصطحاب الطلبة من المدرسة



- سيتم توفير خدمات الحافالت عىل أساس قاعدة "منح األولوية حسب
األسبقية" ويحدده مستوى الطلب حيث ستعمل الحافالت بسعة ٪75.

- يتم تعقيم حافالتنا وتنظيفها بالكامل. هذا وسيتم تطهيرها بانتظام
قبل وبعد كل جولة بالحافلة. 

- سيقيس مرافقي الحافالت درجات حرارة الطالب قبل ركوب الحافلة.
- سيرتدي السائقون ومرافقو الحافالت الكّمامات أثناء الجوالت. وسيتم

قياس درجات حرارة الطلبة في كل صباح.

- يرجى من الطلبة عدم تغيير مقاعدهم أثناء ركوب الحافلة وااللتزام
بالتباعد االجتماعي. 

- سيتم ترك نوافذ الحافالت مفتوحة لضمان التهوية المالئمة أثناء
الجولة.

خدمة الحافالت



- سيتم ترك أبواب ونوافذ الفصول الدراسية مفتوحة
لضمان التهوية المالئمة.

- سيتم إجراء جلسات تثقيفّية حول النظافة والصحة
بشكل مستمر للطلبة والموظفين.

- تم التخطيط لمقاعد الطالب لضمان مسافة حقيقّية
آمنة.

- سيضمن المعلمون أن يتبع الطلبة إجراءات السالمة
أثناء الدروس.

- يُسمح للطالب باستخدام دورات المياه أثناء أوقات
الدرس بدالً من انتظار االستراحة لتقليل االزدحام.

- سيتواجد موظفون مشرفون في الممرات أثناء الدروس
لضمان اتباع الطلبة للمتطلبات المالئمة أثناء وجودهم

في الممرات باإلضافة إىل الحفاظ عىل أرقام آمنة
باستخدام دورات المياه في وقت واحد.

- سيتم تطهير الفصول الدراسية وتنظيفها خالل فترات
االستراحة وفي نهاية كل يوم.

- سيقوم المعلمون بمساعدة من مرشد المدرسة
بالتحقق المستمرّ من صحة الطالب العقلية، وسُتعقد

جلسات فّن تشغيل الوعي (بهدف االنتباه والتركيز

واليقظة) بانتظام.

الصفوف المدرسية



- ستكون االستراحة األوىل في داخل المباني حتى يتمكن الطالب من تناول غدائهم.

- وفًقا للقوانين التنظيمية لوزارة التربية والتعليم، لن تقوم كافتيريا
 المدرسة بتوفير وجبة الغداء. ستوفر الكافتيريا فقط زجاجات المياه 

والمرطبات محكمة اإلغالق.

- ستكون آلة صندوق النقد موجودة عند مدخل الكافتيريا حيث لن يتمكن
 الطالب من الدخول إىل داخل الكافتيريا.

- سيراقب المعلمون ويضبطون التفاعالت والمسافات اآلمنة بين الطلبة.

- نظرًا ألن األقسام المختلفة تخرج لالستراحة في أوقات مختلفة، سيتمكن طلبتنا من االستمتاع بوقت
االستراحة مع وجود مساحة ومسافة كافيتان ليكونوا بأمان.

- ستتّم عودة الطلبة إىل الفصول الدراسية بعد االستراحة في مجموعات صغيرة عبر بوابات مختلفة للحفاظ عىل
المسافة اآلمنة.

الغداء ووقت االستراحة



- في حالة وجود مشكلة ُملحّة تتطلب اجتماًعا
بين ولّي األمر والمعلم، سيتم عقد

جميع االجتماعات عبر مكالمة هاتفية أو عبر "زوم"
ما لم يتم اعتبار األمر ضرورياً لعقد اجتماع

شخصي. 

- آخذين في االعتبار عبء العمل المتزايد عىل
المعلمين، يُتوّقع أن يؤّكد اآلباء عىل موعد

اجتماعهم مع المعلم قبل 24 ساعة عىل األقل عبر
البريد اإللكتروني.
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- ستوفر المدرسة موارد الدعم للتعويض عن
الفصول الدراسية الفائتة للطالب المتغّيبين

ألسباب صحية.



اآلباء وأولياء األمور هم شركاء أساسيون في ضمان سالمة أبنائنا
الطلبة. لذا، يرجى التأكد من:

- كونكم قدوة حسنة من خالل الحفاظ عىل مسافة تباعد اجتماعي
وارتداء الكّمامات وتعقيم وغسل اليدين بشكل متكرر فضالً عن

الهدوء والحفاظ عىل مزاج إيجابي.

- اتّباعكم روتيناً صحّياً منتظماً في المنزل ألنه سيجعل االنتقال إىل
المدرسة أسهل بكثير.

- قيامكم بقياس درجة حرارة أوالدكم كل صباح قبل الذهاب إىل
المدرسة. إذا كانت أعىل من 37.5 ℃، يجب أن يبقى الطفل في

المنزل.

- إخضاعكم الطفل لفحص كوفيد-19 إن كان هناك أحد يعاني من
حّمى مستمرة ويّظهر أعراض أخرى. وإن ثبت وجود حالة مؤكدة،

فسُيطلب من الوالدين توقيع تعهد مكتوب بحجر الطفل وأخوته مدة

14 يوماً.

دور أولياء األمور



- حصول أطفالكم عىل المستلزمات الصحية الضرورية كالمناديل الورقية والكّمامات والمطهرات
الكحولية والقرطاسية الالزمة لتجنب االقتراض.

- تدريب أطفالكم عىل ارتداء أقنعة الوجه دائماً، والحفاظ عىل التباعد االجتماعي وتجنب مالمسة
وجوههم ودائًما تعقيم أغراضهم بعد استخدامها.

- تذكير أطفالكم بالحصول عىل التروية المالئمة والتأكد من أن لديهم دائماً زجاجة ماء للشرب. 

- التأكيد عىل أن يحضر ا لطلبة معهم وجبة صحية ومغذية وماء شرب كاٍف لتقليل فرص التلّوث. إذ لن
تعمل كافتيريا المدرسة بمستوى أدائها الكامل.

- التحقق الدائم من مشاعر أطفالكم وصحتهم العقلية والتحلي بالصبر معهم. يجب قضاء بعض الوقت
المميز والنوعي معهم بعد كل يوم دراسي للحفاظ عىل موقف صحي وإيجابي تجاه التغييرات التي

تحدث.

- تذكير الطلبة عند عودتهم إىل المنزل بخلع أحذيتهم في مكان مخصص عند الباب ومساعدتهم عىل
تطهير وتعقيم حقائبهم وعلب طعامهم.
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3رفاهية طلبتنا هي أولويتنا القصوى، وللحفاظ عىل
 سالمتهم، يجب عىل الطلبة التأكد من:

- ارتداء الكّمامات الخاصة بهم طوال الوقت،
 خاصة عند التواصل مع أقرانهم ومعلميهم.

- غسل أيديهم بانتظام وتعقيم أيديهم كل نصف ساعة.

                                                                                          - الحفاظ عىل مسافة مادية آمنة ال تقل عن 
                                                                                            متر واحد بين بعضهم البعض.

 
                                                                                         - تجُنب أو التقليل من التجمعات أثناء فترات 

                                                                                           االستراحة.

                                                              

دور الطالب



- تجُنب لمس األسطح، ويجب
استخدام معقم اليدين الكحولي بعد

لمس الساللم ومقابض األبواب

والمكاتب والكراسي والخزائن وأجهزة

الحاسوب ومفاتيح اإلضاءة والكتب

والدفاتر.

- إحضار الكمامة الخاصة
بكل واحد منهم ومناديل

ورقية ومعقم كحولي.

- استخدام القرطاسية الخاصة بهم،
فال ينبغي أن يُشكّل اقتراض األدوات

من أقرانهم خياًرا لهم.

- رمي فوراً أي مناديل ورقية
يستخدمها الطلبة في سلة

المهمالت.

- تجّنب مالمسة وجوههم.

- تطهير القرطاسية الخاصة بهم كل
يوم قبل القدوم إىل المدرسة وبعد

مغادرتها.

دور الطالب



نحن في كلية دي ال سال نهتم بسالمة
وأمن أطفالنا. نعتقد أيًضا أنه من أجل
إنشاء متعلمين مدى الحياة ، يجب أن
تكون العملية التعليمية مستمرة بغض

النظر عن الوضع. لذلك قمنا بتطوير وتنفيذ
سياسة التعلّم عن بُعد الستخدامها في

الظروف االستثنائية والقصوى.

سياسة التعليم عن بعد
نظرة عامة



من خالل التعلم عن بُعد ، ُسيكمل الطالب
دروسهم وواجباتهم من المنزل. لذلك ،
يحتاج اآلباء إىل تفّقد اإلعالنات عىل

"إيديونيشن" للمسارين الوطني والشهادة
الدولية العامة (برنامج اآلي جي), باإلضافة
إىل استخدام "مانيج باك" لبرنامج الدبلوما

في البكالوريا الدولية للسنوات الوسطى
(برنامج إم واي بي) عىل أساس

يومي.ستقدم جميع البرامج الدروس عبر
اإلنترنت من خالل منصة "غوغل كالس

روم". 

منصات التعلّم اإللكتروني



في حالة التعلم عن بُعد ، لن تتغير ساعات
العمل. سيبدأ المعلمون دروسهم في الساعة
8:00 صباحاً وينتهون بنهاية اليوم الدراسي

بحلول الساعة 3:00 عصراً. لذلك يتم تشجيع
الطالب / اآلباء عىل التواصل مع المعلمين

أثناء ساعات العمل من خالل منّصة
"إيديونيشن" فقط.

ساعات العمل



- من األسهل استخدام إيديونيشن ومانيجباك وغوغل كالسروم عىل
 آي باد أو تابليت أو كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي. قد ال يتم العثور 

عىل بعض الوظائف أو المّيزات أو قد ال تعمل عند استخدام هذه 

التطبيقات عىل هاتف محمول.

- نحن ندرك أن بعض األسر لديها جهاز واحد فقط ولهذا السبب سنتعاون مع اآلباء واألطفال
للحصول عىل األفضل من تجربة التعلم اإللكتروني هذه.

- سيتم تحديد الحضور من خالل وجود الطلبة أثناء الدرس عبر اإلنترنت.

ً عىل الدوام لدعم أبنائنا الطلبة. في ً ومتاحا - سيكون فريقنا من اإلداريين والمعلمين موجودا
حالة الشعور بأية مخاوف أو وجود أية استفسارات، يرجى من أولياء األمور والطالب االتصال

بالفريق اإلداري والتعليمي خالل ساعات العمل.

مالحظات عامة



الدروس خالل الجلسات عبر اإلنترنت

- سوف تستمر الدروس في اتباع الجدول
الزمني العادي.

- ستكون هناك 10 دقائق بين الدروس
وسيتم تخصيصها لتمارين مّد اليدين
والساقين واالستعداد للدرس التالي.



الطالب

- يجب أن يكونوا حاضرين خالل ساعات
الدوام الدراسي.

- يجب أن يتبعوا تعليمات معلميهم حول
كيفية تقديم الفروض والواجبات مع

االلتزام بجميع المواعيد النهائية.
- يجب أن يرتدوا الزي الرسمي الكامل أثناء

وقت الدروس عبر اإلنترنت.

- يجب عليهم إبقاء الكاميرا قيد التشغيل
في جميع األوقات أثناء فترة الدروس.

اآلباء واألوصياء عىل الطلبة 

- لمتابعة اإلعالنات عىل أولياء األمور
تسجيل الدخول إىل حسابات أبنائهم عىل

منصة إيديونيشن\مانيجباك.

- لتنمية االستقاللية وروح المسؤولية لدى
الطلبة، يُرجى من أولياء األمور االمتناع عن
حضور أي دروس عبر اإلنترنت مع أبنائهم.

األدوار والمسؤوليات



معلمو الدعم

- عىل معلمي الدعم أن يدعموا
االحتياجات الفردية للطلبة في

المواد المخصصة وهي
الرياضيات واللغة العربية واللغة

اإلنجليزية.
- تقديم التغذية الراجعة

والتوجيه للطالب.
- إعطاء مواد إضافية للطالب.
- التواصل مع أولياء األمور عند

الضرورة.

المعلم أمين المكتبة

-  توفير الموارد للمعلمين
وأولياء األمور والطالب

لجعل تجربة التعلم
اإللكتروني مجدية أكثر.

- متابعة حاالت عدم األمانة
األكاديمية.

- التواصل مع المجتمع
المدرسي عند الضرورة.

المعلمون

- عىل المعلمين وضع خطط
دراسية عالية الجودة لتلبية

متطلبات واحتياجات المناهج

الدراسية والطلبة.
- عليهم أن يتفّقدوا أداء الطالب

وحضورهم.

- عليهم أن يقّدموا تغذية راجعة
بشكل مستمر فيما يتعلّق بعمل

الطلبة.عليهم أن يتواصلوا مع
أولياء األمور عند الضرورة.

األدوار والمسؤوليات



فريق القيادة

- تسهيل خبرات التعلّم
للمعلمين والطلبة.
- اإلشراف عىل بيئة

التعلّم.

المرشد

- تقديم التوجيه اإلرشاد
والعادات الجيدة خالل

األوقات العصيبة.

- التواصل مع المجتمع
المدرسي عند الضرورة.

رئيس القسم

- تسهيل التواصل بين أفراد
المجتمع المدرسي.

- اإلشراف عىل ومراقبة
تجربة التعلم اإللكتروني.

األدوار والمسؤوليات



سنقوم بنشر الرسالة اإلخبارية كالمعتاد، وستساعد
الرسالة اإلخبارية في سهولة الولوج إىل المواد التي تم
شرحها واألجزاء المكلّف حلّها من الواجبات المنزلية.

ُكتبي

النشرة اإلخبارية

تُعتبر ُكتبي طريقة رائعة لقضاء الوقت خالل فترة
التعلّم عن بُعد. يمكن للطلبة القراءة من أجل المتعة

وتثقيف أنفسهم. كلما قرأ الطالب\(ة) أكثر زادت

مكافأته.



لالستفسار والتواصل

نتفّهم أنه قد يكون لديكم المزيد من التعليقات واالستفسارات. الرجاء استخدام أي من
البوابات أدناه إليصال مخاوفك وهمومك. تعتمد سالمة أبناءنا الطلبة بشكل كبير عىل

تعاوننا كمجتمع مدرسي.

موقع المدرسة االلكتروني
https://www.lasalleamman.com/leave-comment

بريد المدرسة االلكتروني
 delasallefrereamman@gmail.com 

أرقام الهاتف
 +962 6 563 4555
+962 7 8066 6060


