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تعميم رقم ( )9لسنة 2020

دوام الطالب يف الفصل الدراسي األول من العام األكادميي 2021/2020
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السادة األفاضل /مديرو املدارس ورياض األطفال اخلاصة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

احملرتمون..

يهديكم قطاع شؤون التعليم الخاص في و ازرة التعليم والتعليم العالي أطيب التحيات ،متمنين لكم عاما أكاديميا موفقا ِ
حافل باإلنجازات.

واالرشادات االحت ارزية المعتمدة.
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ويسعدنا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل لجهودكم مع بدء العام الدراسي في ظل جائحة كورونا كوفيد  19والتزامكم باتباع التعليمات

إلحاقا بالتعميم رقم  4والمؤرخ  ، 2020/ 8 / 20وبناء على التوجيهات الواردة ،وايمانا منا بأهمية استمرار اكتساب الطلب المعارف
والمهارات المطلوبة لمرحلتهم الدراسية في ظل الظروف االستثنائية المحيطة بهم من تداعيات جائحة كورونا" كوفيد.”19
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وعليه ،فإنه تقرر اآلتي...

أوال  :االستمرار بتطبيق نظام "التعليم المدمج" وفق التعميم رقم (  ) 4لسنة  ، 2020وبكافة االشتراطات االحترازية المحددة بالتعميم بما
يحقق نسبة حضور الطلبة على أال تزيد عن  ،% 30وأن ال يزيد عدد الطالب في الفصل الدراسي عن  15طالب كأقصى حد ،وان يكون
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التباعد بما ال يقل عن متر ونصف بين الطالب ،مع االلتزام باالشتراطات والتعليمات الواردة من إدارة الصحة والسالمة ووزارة الصحة العامة
 ،مع إمكانية المدرسة او الروضة بتقسيم اليوم المدرسي وتطبيق الفترة الثانية ( لطلبة الطفولة المبكرة) فقط.
مع مراعاة االلتزام باالشتراطات التالية :
▪

التعقيم الشامل بين الفترتين مع تطبيق االشتراطات االحت ارزية األخرى.

▪

الحصول على موافقة مسبقة من إدارة شؤون المدارس الخاصة بقطاع شؤون التعليم الخاص.

▪

تعبئة نموذج محدد الختيار وموافقة ولي االمر للفترة الثانية.

▪

تعهد والتزام ولي االمر باستلم أبنه وبحسب الوقت المحدد النتهاء الفترة األولى او الثانية.

ثانيا :اتاحة المجال ألولياء األمور في حرية االختيار بين االستمرار بتلقي تعليم ابنائهم بنظام التعليم المدمج كما هو متبع ،أو االستعاضة
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عنه بالتعليم عن بعد للفترة القادمة.
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وفق االشتراطات التالية:
-

تعبئة ولي االمر نموذج موافقة لتلقي ابنة التعليم بنظام (التعليم عن بعد) أو التعليم المدمج.

-

توفير المدرسة التعليم عن بعد المناسب وتغطية الحصص الدراسية وفق خطتها التعليمية.

-

التزام الطالب بحضور الحصص الدراسية المطبقة في حال اختيار التعليم عن بعد.

-

تطبيق المدرسة سياسة الحضور والغياب لجميع الطلبة الملتحقين لديهم بغض النظر عن نوع التعليم.

-

تعهد ولي االمر باتباع جميع لوائح وأنظمة المدرسة في التعليم عن بعد بما فيها سياسة التقييم المعتمدة لهذا الخيار من

-
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التعليم.

تنفيذ كافة االختبارات الهامة والرئيسية (الشهرية والفص لية) بالمدرسة لجميع الطلبة الذين قاموا باختيار التعليم عن بعد

(مع تطبيق كافة االشتراطات االحت ارزية) ،مع ضرورة قيام المدرسة وبشكل مسبق بإرسال جدول االختبارات المركزية
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الى إدارة شؤون المدارس الخاصة للحصول على الموافقة الرسمية.
ثالثا :تستطيع المدارس ورياض األطفال التي تتضمن عدد قليل من الطالب بنسبة  %30أو أقل من الطاقة االستيعابية للمبنى المدرسي
تطبيق الدوام لجميع الطالب بنسبة  % 100في أيام األسبوع الخمسة (مع منح ولي االمر حق االختيار بين التعليم النظامي اليومي أو
التعليم عن بعد وتعبئة نموذج موافقة)
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وعلى المدارس والرياض الخاصة اتخاذ كافة الترتيبات اللزمة والمناسبة لتنفيذ اإلجراءات الواردة أعله على أن يتم التطبيق الفعلي بدءا
من يوم االحد الموافق -20سبتمبر2020-
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وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،

نسخة /مكتب سعادة الوزير.
نسخة /مكتب سعادة وكيل الوزارة.
نسخة /مكتب االتصال واإلعالم.
نسخة  /مدير إدارة الصحة والسالمة بوزارة التعليم والتعليم العالي
نسخة /مدراء إدارات قطاع التعليم الخاص
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