خطة فيكتوريا للعودة إلى المدارس
اإلجراءات األساسية

 :1أطفال  2 - Pوطلبة الصفوف النهائية في المدارس الثانوية
يعودون إلى صفوف الدراسة في المدارس

 :2جميع الطالب يعودون إلى صفوف
الدراسة في المدارس بعد أسبوعين

تستأنف أنشطة المدارس االعتيادية وفقًا
للمشورة الصحية

• التنظيف
ستُدعم المدارس في تطبيق إجراءات النظافة
ال ُم ّ
عززة ،التي تشمل إجراء النظافة طوال اليوم
لألسطح التي يكثر لمسها مثل الحمامات ومقابض
األبواب.

(السنة التمهيدية –  )2وطلبة السنوات النهائية في المدارس الثانوية
(الصف الدراسي  11و)12

جميع الطالب يعودون إلى صفوف الدراسة
في المدارس

سيعود طالب السنة التمهيدية إلى الصف  2وطالب الصفوف الدراسية  11و12
إلى صفوف الدراسة في المدارس ً
أوال .ولن يستمر برنامج تلقي التعليم عن بُعد
المعمول به حاليًا بالنسبة لمستويات سنوات الدراسة هذه.

سيعود جميع الطالب في جميع مستويات سنوات
الدراسة إلى المدارس.

ستستأنف أنشطة المدارس االعتيادية مثل األنشطة
الرياضية والمعسكرات والرحالت بما يتماشى مع
مراسِم رفع القيود على التجوال.

• المباعدة الجسمانية

طالب الصف  – 3الصف الدراسي 10

ستُدعَّم القوة العاملة في المدارس في ممارسة
المباعدة الجسمانية ،لكن المباعدة الجسمانية لن
أمرا ضروريًا بين الطالب في اإلطار
تعتبر ً
المدرسي.

بالنسبة لطالب الصف  3إلى الصف الدراسي  10الذين يمكنهم تلقي تعليمهم في
المنزل ،يجب أن يستمروا في تلقي تعليمهم في المنزل .ستواصل مدارس هؤالء
الطالب تقديم الدعم لهم لتلقي تعليمهم عن بُعد.

هيئة التدريس

بالنسبة للطالب غير القادرين على التعلم من المنزل يمكنهم االستمرار في حضور
البرنامج الموضوع تحت إشراف العاملين في مدارسهم.

سيستمر جميع العاملين في هيئة التدريس في
الحضور إلى المدرسة.

هيئة التدريس

سيتواصل تقديم الدعم لهيئة العاملين من أجل
النهوض برفاهيتهم من ِقبَل مدارسهم ومن خالل
برنامج مساعدة الموظفين.

• النظافة الصحية
شجّع غسل األيدي باستمرار بين هيئة العاملين
سيُ َ
والطالب ،وحين ال يتوافر الماء والصابون،
سيُستعمل مطهر اليدين المحتوي على الكحول.

خالل المرحلة األولى من ال ُمتوقع أن يحضر جميع العاملين في هيئة التدريس إلى
الصفوف الدراسية في المدارس.
سيُقدَّم الدعم إلى هيئة العاملين من أجل النهوض برفاهيتهم من ِقبَل مدارسهم ومن
خالل برنامج مساعدة الموظفين.

• الصحة

الوالدون

أي شخص يشعر باعتالل الصحة ال ينبغي أن
يحضر إلى المدرسة ،وهذا يشمل هيئة العاملين،
والوالدين والطالب.

يجب على الوالدين اتباع المشورة الواردة من المدرسة بخصوص مراسِم توصيل
أطفالهم واستالمهم.

لن تُقدّم أنشطة مثل المعسكرات والرحالت
والزيارات من الجماعات الخارجية حتى يتم رفع
القيود الحالية على التجول.
ولن تق ّدِم المدارس برنامج تلقي التعليم عن بُعد.

الوالدون
يجب على الوالدين اتباع المشورة الواردة من
المدرسة بخصوص مراسِم توصيل أطفالهم
واستالمهم.
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