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ي المدارس والت
ات �ف ي دتغي�ي

وس كورونا 2020عام  ر�س �ف  �سبب و�اء ف�ي
 

 شائعةبعض األسئلة ال
 
 

تبة   اتمن ما �ي اآلثار الم�ت ي المدرسة؟  ع� التغي�ي
 الصحة والسالمة �ف

خالل أشهر الص�ف ، أصدرت الحكومة االسكتلند�ة توجيهات عامة للسلطات المحل�ة حول ك�ف�ة إعادة فتح المدارس  
جار�ة ، وعند استالمها ، ُ�طلب من المدارس  خاصة بالمراحل والمواضع  أ��� تفص�ال  توجيهات  بأمان. ال تزال عمل�ة ��ش  

ي ممارساتها و�جراءاتها
 .إعادة النظر �ف

 
ي أغسطس. ونت�جة لذلك ، كان البد من إدخال قواعد  

ا لعودة التالم�ذ �ف ا للمخاطر استعداد� ا واسع� أجرت المدارس تقي�م�
ي جميع المؤسسات. ومع ذلك ،    -  ال يزال األمر كذلك  و   –و�جراءات جد�دة  

�جب تصم�م  لك فلذتب�ت المدارس مختلفة و �ف
 .نهج كل مدرسة ليناسب س�اقها الخاص

 
ي المدرسة.    كانلقد  

ا لضمان صحة وسالمة الشباب وموظ�ف ور�� ا  و إ�شاء كل هذە اإلرشادات الجد�دة ثم تنف�ذها �ف كان تحد��
ا   � ي أنماط العمل ال كب�ي

ي كانت راسخأدى إ� تغي�ي كب�ي �ف ح اإلرشادات وتع��زها،  من قبل ةيت ي �ش
. يتم اآلن قضاء وقت كب�ي �ف

ي  سالمة ،  األول��ة لله قد تم إعطاء  وألن ف  يتكان من المعتاد أن فإن بعض المهام اليت ي من قبل الموظفني م إ�مالها �شكل روتييف
ا أو ��عة كما كان  قبل انتشار ال��اء ال  �  .من قبلاألمر يتم الق�ام بها كث�ي

  
ا  عل�ه  من الخارج ، قد تبدو المدارس كما كانت   . قد �كون  لقد  ل�نها ل�ست كذلك.  و   -دائم� ت الح�اة المدرس�ة �شكل كب�ي تغ�ي

ي المكالمات،    وف��ن�عة ، أو أن أعضاء فرق الق�ادة غ�ي مت�الستفسارات ها  ا  ال يتم التعامل معمن أنه  اآلباء ع� درا�ة  
لتل�ت

ل ، ل�ننا نطلب   ف ا أطول للوصول إ� الم�ف ا ما �كون  منكم  أو أن المعلومات �ستغرق وقت� سبب التأخ�ي هو  الص�ب ، ح�ث غالب�
ي ال�ث�ي من الوقت    يتم قضاءاآلن  أن  حق�قة  

اف والحفاظ ع� الصحة والسالمة الج�دة ، و   �ف ي أن  اإل�ش
المدارس  ال شك �ف

ي أ�ع وقت ممكنستج�ب 
 .أول�اء األمور �ف

 
؟  لماذا ال أستطيع الذهاب إ� مدرسة طف�ي

أبردينش�ي  مدارس  جميع  أنهم    تتبع  المدارس. كما  ي 
�ف ف  والموظفني التالم�ذ  لضمان سالمة  االسكتلند�ة  الحكومة  إرشادات 

الناس والحاجة إ� ضمان وجود كل   ف مجموعات مختلفة من  التنقل بني ا الحاجة إ� تقل�ل    ةممكنالب�ي  اتدال�دركون تمام�
ف ، ال �ستطيع العد�د من  لحما�ة سالمو المدارس. لهذا السبب ،  الت�ب إ�لمحاولة منع العدوى من  ة التالم�ذ والموظفني

ي المدرس�ة
 .المدارس السماح لآلباء بالوصول إ� المباىف

 
ا  قد  عندما تكون هناك حاجة إ� أن يتعامل أحد الوالدين مع المدرسة ألن الطفل ، ع� سب�ل المثال ،   ��ي أن �أخذ شيئ�

ي وسعها للمساعدة.  
ل ، فإن المدرسة ستفعل ما �ف ف ي الم�ف

ا إ� المدرسة ، أو هناك بعض المواقف الطارئة �ف ي هذە  ومهم�
�ف

ح ك�ف�ة التغلب ع� ذلك.  الحاالت ، �جب ع� اآلباء االتصال بالمد ح المشكلة وستقوم المدرسة بعد ذلك ��ش إن  رسة ل�ش
ي مثل هذە الحاالت ، من  

ء �جب تذكرە هو أنه ال �جب ع� اآلباء الحضور إ� المدرسة دون سابق إنذار ألنه �ف ي
أهم �ش

 .المحتمل أنهم لن يتمكنوا من الوصول إ� المبيف 
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ي اإلجاب

؟ لماذا ال �ستطيع مدرسيت ي
 ة ع� بعض أسئليت

ي مجتمعاتنا ، ومثل أي مكان آخر،  19  كوف�د    ع� الرغم من عودة الشباب إ� المدرسة ، إال أن
ا �ف ا دائم� ال يزال �مثل تهد�د�

ا    ا سلم بهالم  إدرا�نا باألمور كان ع� المدارس التغ�ي والتك�ف. لقد أصبح   ة ط��لة اآلن أمر� ف ع�    الينطبق اآلنلف�ت ، و�تعني
ا بعد يوم و  ي تختلف يوم� ة والقيود اليت ي البلد التعامل مع القواعد المتغ�ي

خلف�ة للح�اة    و�اعتبار ذلكمن أسب�ع آلخر.  الجميع �ف
ف اآلن ع� محاولة ضمان فالمدرس�ة ،   ك�ي ا. سينصب ال�ت ي وقت مبكر جد�

من الصعب ع� مديري المدارس اتخاذ القرارات �ف
ي بيئة آمنة وصح�ة

 .دعم الشباب للتعلم واإلنجاز �ف
 

 ؟ول�اء ميت ستعود أمس�ات األ
ي الوقت الحا�ي ، ال ُ�سمح لآلباء

ي المدرس�ة. نت�جة لذلك ، ال    �ف
ف بدخول المباىف ي المدرسة اآلخ��ن غ�ي األساسيني

وموظ�ف
. إذا تحسن الوضع    ول�اءاأل. ستتم مراجعة الوضع ف�ما يتعلق بأمس�ات  ول�اء �ستطيع المدارس إقامة أمس�ات األ ي نوفم�ب

�ف
ي حالة  �  19ف�ما �خص كوف�د  

ي أفضل  شكل كب�ي ، فقد يتم تخف�ف القيود ، و�ف
حدوث ذلك ، ستنظر المدارس الفرد�ة �ف

ي �مكن ي  لها اتخاذها    السبل اليت
ي كل مدرسة وقد تختلف �ف

الست�عاب اجتماعات أول�اء األمور. ومع ذلك ، قد تبدو مختلفة �ف
 .اإلعدادات االبتدائ�ة والثان��ة

 
ا لوجه ف االعتبار . ومع ذلك ، ستأخذ المدارس �جب أن �درك اآلباء أنه قد ال تكون هناك عودة كاملة لالجتماعات وجه�  بعني

ي طرق  
ي    �سي�ي الحاجة إ� مشاركة المعلومات حول تقدم التالم�ذ مع أول�اء األمور وستنظر �ف استبدال    ذلكذلك. قد �عيف

ي الوق  األول�اءأمس�ات  
ا لذلك �ف ي طرق إدارة ذلك ع�ب الحوار الجما�ي ع� مستوى المدرسة وننصح اآلباء وفق�

ت  وسننظر �ف
 .المناسب

 
ات؟ در�سوالت علمالمناهج والت تك�ف تأثر   بالتغي�ي

ي تغط�ة
ي الفصول بأفضل ما �ستطيع ، ول�ن هناك بعض األ�شطة    إننا �ستمر �ف

ا    -جميع جوانب المناهج الدراس�ة �ف غالب�
حت إرشادات من الحكومة االسكتلند�ة أنه حيثما أمكن ، �جب أن تبحث   ي �شكل بعض التحد�ات. اق�ت األ�شطة العمل�ة اليت

لت الخارج�ة  المساحات  استخدام  ي 
المناهج  در�سالمدارس �ف للق�ام    بعض جوانب  المدارس عن طرق  الدراس�ة وتبحث 

ي ك�ف�ة 
ف التفك�ي �ف كة ، �جب ع� المعلمني أو ما   -بذلك. عندما �عتمد النشاط �شكل كب�ي ع� المعدات المتخصصة المش�ت

ف كب�ي ع� التنظ�ف ،  -إذا   ي المدارس ، هناك ترك�ي
ي كل مكان �ف

ا لذلك. �ف وقد    �مكن استخدامها بأمان ، وتقي�م المخاطر وفق�
ي جميع المدارسأصبح 

ف �ف ا من الروتني  .غسل ال�دين بانتظام أو تعق�م ال�دين اآلن جزء�
 

ل�ة أقل اآلن؟   إعطاءلماذا يتم  ف  واجبات م�ف
ي الوقت الحا�ي ، ومع ذلك ،  

. �ف ا ال يتجزأ من األسب�ع الدرا�ي �ي جزء� ف ي المدرسة ، �عد الواجب الم�ف
خالل األوقات العاد�ة �ف

ف  ل والمدرسة �سبب    تنقل�ي �ط�ح بعض التحد�ات ع� المدارس. �جب تقي�د  فإن الواجب الم�ف ف ف الم�ف المعدات والموارد بني
، أو ع� الورق ،    دف�ت مخاوف �شأن العدوى. عالوة ع� ذلك ، عندما يتم تقد�م العمل المكتوب من قبل التالم�ذ ع�  

ل�ه ، وهو تأخ�ي قد يؤدي إ� نتائج عكس�ة بالنسبة ساعة قبل وضع عالمة ع  72تنص القواعد ع� أنه �جب عزله لمدة  
نت وأن تطلب تقد�م العمل بنفس الط��قة،  ل�ة ع� اإلن�ت ف للعد�د من الشباب. �مكن للمدارس أن تختار وضع الواجبات الم�ف

ثل هذە  الوصول إ� مقادر�ن ع�    جميع الطالب�كون  �كون من األ��د بالنسبة للمدارس أن  ول�ن هذا ممكن فقط عندما 
 .المهام

ف ع� الصحة والرفاه�ة   ك�ي ي هذە المرحلة ، كان ال�ت
. �ف ي

ي ما أطلقت عل�ه الحكومة االسكتلند�ة اسم مرحلة التعا�ف
ا �ف نحن حال��

ي ك�ف�ة استئناف الواجبات ل ، ومحو األم�ة والحساب ، وكان  
ا �ف ل�ة أقل أول��ة. ومع ذلك ، ستنظر المدارس ق��ب� ف لواجبات الم�ف

ل�ة بأمان وستتواصل  ف ح ك�ف�ة إدارة ذلكالم�ف ورة ل�ش .مع أول�اء األمور حسب ال�ف
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 رس الثان��ةا األسئلة الشائعة الخاصة بالمد
وس كورونا؟ لتطب�ق�ة ك�ف تتأثر المواد ا ي المدارس الثان��ة بالقيود المفروضة �سبب ف�ي

 �ف
ة من  ي المدرسة ع� درجة كب�ي

ي �درسها الطالب �ف ي العمل ال �شتمل العد�د من المواد الدراس�ة اليت
لفن والموس��ت  ل  -  تطب��ت

��ة البدن�ة والموضوعات الفن�ة وموضوعات األعمال والعلوم عنا� عمل�ة مهمة للغا�ة ،   �ي وال�ت ف والدراما واالقتصاد الم�ف
ا عمل   ي ول�ن هناك أ�ض�

ي الدورات األخرى .    تطب��ت
  وزارة من الحكومة االسكتلند�ة ، من خالل    اتتوجيهاغة  يتم ص�مدمج �ف

االسكتلند�ة  المدارس  تعل�م  أبحاث  مركز  مثل  وكاالت  ومن   ، اسكتلندا  ي 
�ف إ�شاؤه  -   (SSERC)   التعل�م  يتم  حيت    –   ا أو 

ي تخط�طهما�ستخدمها  
ي    ا لمدارس �ف

، ول�ن ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع. تختلف العوامل مثل قوائم المدارس والمباىف
ي وتوافر الموارد من مدرسة إ� أخرى وتؤثر جم�عها ع� ما �مكن  المدرس�ة ومست��ات التوظ�ف وتصم�م الجدول ال زميف

 .وما ال �مكن فعله
 

المطل��ة    �عتمد عندما   التنظ�ف  و�روتوكوالت  المعدات  مشاركة  قواعد حول  توجد   ، والمعدات  الموارد  الموض�ع ع� 
ي   . قد �عيف ف ي ا بعمل  لتالم�ذ أن �قومو ه ال �مكن ل أنذلك  لضمان سالمة التلم�ذ والموظفني

وأنهم �جب أن  فقط قل�ال    تطب��ت
ة عمل�ة ، هناك بروتوكوالت   يتعلموا من مشاهدة العروض بدً� من الق�ام باأل�شطة بأنفسهم. عندما �كتسب التالم�ذ خ�ب

ا ع�   احتسابها تنظ�ف متكررة �جب  ي وقت التدر�س ، واعتماد�
ا   مّدة�ف  .مقّ�داالدورة ، قد �كون هذا أمر�

 
هناك قيود ع� ما �مكن  فإنه  مرافق مثل الصاالت ال��اض�ة العامة وحمامات السباحة ،  القيود مطبقة ع�  مثلما توجد  و 

��ة البدن�ة �شكل أسا�ي ، إن لم �كن    خاللوما ال �مكن فعله   ��ة البدن�ة. تحدث فصول ال�ت ي  ،  ذلك �شكل ك�ي  فصول ال�ت
�ف

ا ألن غرف    المال�س�ي  يغت  عت�ب مرافقت، و   عندما �كون الجو سيئا   خارج، حيت  ال مشكلة بالنسبة للعد�د من المدارس نظر�
ا ما تكون بال نوا  ا وغالب� ة جد� ي استلمتها  فذ. ولهذا السبب ،  تغي�ي المال�س �شكل عام صغ�ي ع�    المدارس تنص اإلرشادات اليت

��ة البدن�ة. تمتلك بعض المدارس أما�ن إقامة لتكون قادرة   بدالت�جب ع� التالم�ذ الحضور إ� المدرسة مرتدين  أنه ال�ت
ي بعض المدارس ، لن �سمح الضغوط ع�

ي اعتبارات السالمة ، ول�ن �ف ة تليب  . مساحة التدر�س بذلكع� إ�شاء مناطق متغ�ي
 
�ي مجموعة أخرى من التحد�ات ألن تصم�م معظم مطابخ المدارس �جعل أي تباعد جسدي شكل  � ف دروس االقتصاد الم�ف

ا. يتم �شجيع التالم�ذ ع� مراعاة قواعد التباعد الجسدي ، ول�ن �جب   صعب للغا�ة و�جب مشاركة بعض المعدات حتم�
ا للغا�ة ،  بع� مسافة جسد�ة  ع� أعضاء هيئة التدر�س الحفاظ   ا صعب� ة ، �عد هذا أمر� ي المطابخ الصغ�ي

قدر اإلمكان. �ف
ا   ا إجراءات تنظ�ف إضاف�ة تض�ف ضغوط� . هناك أ�ض� ف و�درك مديرو المدارس أنه ال �مكنهم المخاطرة �سالمة الموظفني

ة. يتم البحث عن حلول لهذە التحد�ات   ي   -زمن�ة كب�ي
ي "الوضع الطب��ي الجد�د" لدينا ، ال  ول�ن كما هو الحال مع كل �ش

ء �ف
 .توجد إجابات سهلة

 
ي الوقت الحا�ف ، تبحث المدارس عن طرق لضمان قدرة التالم�ذ ع� التعلم وتط��ر المهارات العمل�ة ، ل�ن هذا ل�س  

�ف
ومن   مدرستهم  داخل  زمالئهم  مع  المعلمون  �عمل  السهل.  ووطنً باألمر  ا  محل�� األخرى  لهذە  �المدارس  حلول  إل�جاد  ا 

ي انتظار التوجيهات الوطن�ة الموعودة
.التحد�ات، �ف
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ي ال�ل�ة؟ 

 لماذا ال �ستطيع تالم�ذ المرحلة العل�ا الذين اختاروا دورة جامع�ة حضور دروس �ف
الق�ام    ا كان عليهفقد  . مثل المدارس ،  الص�ي    حجر اضطرت ال�ل�ات ، مثل المدارس ، إ� إغالق أبوابها للطالب عندما بدأ ال

ي ذلك تقي�م المخاطر المفصل ، حيت    اتبقدر كب�ي من االستعداد
بأمان. تم ��ش دل�ل  ا  من إعادة فتح أبوابه  تتمكن ، بما �ف

ي كان من المقرر اتخاذها للسماح ل ي بدا�ة شهر سبتم�ب فقط ، وقد اشتمل ع� الخطوات اليت
طالب  إعادة فتح ال�ل�ات �ف

 .المدارس بالعودة إ� دورات االرتباط بال�ل�ة
 

تقد�م دورات يتم   ، الحا�ي  الوقت  ي 
اسكتلنداكل�ه    �ف ق  القرو�ةو  NESCol شمال �ش اسكتلندا  كل�ة دوندي  و  SRUC كل�ة 

الت وأنجوس عمل�ة  لبدء  الخطط  و�تم وضع  نت  اإلن�ت ع�ب  منصات  من خالل  المدارس  لبعض    در�سلتالم�ذ  الموقع  ي 
�ف

ي إذا لم �كن للدورة التدر�ب�ة عن�    فإنه  ع� الرغم من أن الصورة تختلف من كل�ة إ� أخرى ، �شكل عام ،و الدورات.  
  تطب��ت

نت. لم��د من الدورات ال �ة ، �جري التخط�ط لمعرفة ك�ف  تطب�قمهم، ف�مكن تقد�مها بال�امل أو �شكل أسا�ي ع�ب اإلن�ت
ي  و ل�ل�ة لبعض الدروس.  �مكن للطالب حضور ا ي ال�ل�ات ، ح�ث أنها تليب

ي �جب فرضها �ف �سبب قواعد التباعد الجسدي اليت
بال بااللتحاق  للتالم�ذ  ُ�سمح  أن  المحتمل  فمن غ�ي   ، ف �شكل كب�ي  البالغني ي    �ل�اتاحت�اجات  �عيف قد  أسب�ع.  أن    ذلك كل 

، �مكن منح شهادة  عل�ه�ن بدً� من المؤهل المعتاد  ، ول  �شكل كامل  الطالب غ�ي قادر�ن ع� إ�مال الدورات الدراس�ة  
 .جامع�ة

 
ي ،   ي جدولهم الزميف

تيبات المناسبة للتالم�ذ الذين لديهم دورة جامع�ة �ف ي وسعها لضمان وجود ال�ت
تبذل المدارس كل ما �ف

ا حيت يتم االنتهاء من الخطط النهائ�ة لهذە الدورات  .ول�ن قد �ستغرق األمر وقت�
 

��ة االسكتلند�ة   �حدث المتحاناتسماذا   ؟)  SQA( سلطة ال�ت
امتحانات إجراء  يتم  لم   ، ة  األخ�ي الجلسة  ي 

االسكتلند�ة  �ف ��ة  ال�ت ب�غالق   SQA سلطة  الدراس�ة  الدورات  تقد�م  تأثر  كما 
ي أواخر مارس. تخطط  

ي  المدارس �ف
��ة    هذە الجلسة ، الحكومة االسكتلند�ة و �ف التباع نظام    SQA االسكتلند�ةسلطة ال�ت

ي عام 
ي الوقت الحا�ي ، تجري مشاورات مكثفة مع السلطات المحل�ة ونقابات التدر�س وأعضاء  و . 2021كامل لالختبار �ف

�ف
ي عام  

ي حالة   2021مهنة التدر�س ع� نطاق أوسع ، لمحاولة وضع خطة عمل�ة لالمتحانات �ف
، مع وجود حاالت طوارئ �ف

ي حاالتحدوث ارتفاعات أخ
ي �جب أخذها  . و19كوف�د  رى �ف ف هناك مجموعة كاملة من العوامل اليت  :االعتباربعني

القدرة ع� تدر�س محتوى الدورة كاملة بالفعل ب�غالق المدارس وقد تتأثر أ��� إذا تعرضت المدارس  قد تأثرت  ل •
ي  حجر لم��د من ال  .المح�ي أو الوطيف

ي  • أن بعض محت��ات الدورة التدر�ب�ة العمل�ة ال �مكن إجراؤها ع� اإلطالق ، أو �مكن   قيود الصحة والسالمة تعيف
ا فقط  .إجراؤها جزئ��

ا لبعض المدارس • ي مخاوف التباعد الجسدي أن است�عاب االمتحانات قد �مثل تحد��  .تعيف
ي لقبول • ناك قيود ع� تأخر نظام  هفع� وقت إجراء االختبارات ، و�التا�ي    اتبالجامع  الطالب  يؤثر الجدول الزميف

 .اتالمتحانا
•  

ف المح�ط بخطط ��ة االسكتلند�ة  ال شك أن عدم ال�قني ف بالطبع،   SQA سلطة ال�ت �سبب القلق للشباب واآلباء والمعلمني
ا انتظار اتخاذ قرارات نهائ�ة و�رشادات جد�دة حول التقي�م �شكل عام ، واالمتحانات ع� وجه   ول�ن �جب علينا جم�ع�
ي المدارس ضمان تغط�ة الجوانب والمهارات الرئ�س�ة من كل دورة حيت  

ي غضون ذلك ، �حاول الموظفون �ف
الخصوص. �ف

ف والحصول ع� أفضل  إلن  توف�ي اإلرشادات المنقحة.  يتم   هدفهم هو محاولة ضمان �شجيع التالم�ذ ع� البقاء إ�جابيني
 .فرصة ممكنة لتحقيق ذلك

 
 



 

 مجلس أبردينش�ي 
 من الجبال إ� البحار

؟ ي توقع حدوثها خالل هذا العام الدرا�ي
ي �مكنيف

 ما �ي األحداث المدرس�ة العاد�ة اليت
ي المجتمع ، وكما تم  

األحداث  فإن  ،    19كوف�د     إلغاء العد�د من األحداث المجتمع�ة �سببتعكس الح�اة المدرس�ة الح�اة �ف
ي ظل الوضع الحا�ي ، ال �مكن للمدارس التخط�ط لو لنفس القواعد واللوائح.  تخضع  المدرس�ة  

ي أنه �ف ت�ب فعال�ات هذا �عيف �ت
سبات مثل الحفالت المدرس�ة  المناهج الدراس�ة. حيت المناعن    فعال�اتجمع األموال و   فعال�اتمثل الحفالت الموس�ق�ة و 

ي    مهددةوحفالت التخ�ج  
. إذا تم تخف�ف القيود ، فقد �كون هناك احتمال حدوث بعض ال�ف التقل�د�ة    فعال�اتشكلها الحا�ي

ي 
ا ، ست المدرجة �ف كالتق��م المدر�ي ، ول�ن كما هو الحال دائم�  .لمدرسة تماماا خ�ب

 
ي هذا 

ي المساعدة كوالد �ف
؟ك�ف �مكنيف  الوضع الحا�ي

التأوقات  إن الجميع �مر من   ال��اء. س�خ�ج    �ساعدەال أحد لد�ه كتاب إرشادي    : ��بةغمرها  ع� رسم ط��قه خالل هذا 
ي دعم مدرستك  و�كون شبابنا 

ا. ير�ب االستمرار �ف أقوى وأ��� مرونة من هذا الوقت الصعب ، إذا عمل اآلباء والموظفون مع�
ي   م بذلكبها الق�ا بأي ط��قة �مكنك 

، ضمن القيود الحال�ة ، دعم مجلس اآلباء الخاص بك ، أو أي منتد�ات أخرى لآلباء �ف
 .قدر اإلمكانبمدرستك ، 


