أكاديمية قطر
مركز التعليم المبكر
دليل العودة إىل المدرسة
العام الدراسي 2020-2021

ا
ا
وسهل فً مركز التعليم المبكر
ً
ً
اهل
مكان يوفر لألطفال فرص لالكتشاف و االستكشاف و التعلم

مع بدء عامنا الدراسي في ظل الظروف الغريبة التي نواجهها  ،نهدف إىل ضمان قدرتنا عىل تقديم فلسفتنا التعليمية
طورت وزارة الشؤون االجتماعية إرشادات صارمة .مع تلبية متطلبات هيئة التخيص لدينا  ،وزارة الشؤون االجتماعية
19بهدف منع انتشار فايروس كوفيد
ستستمر مراكزنا في تقديم فرص التعلم لكل طفل في بيئات آمنة ورعاية من خالل منهاج قائم عىل اللعب  ،جس ً
ديا في
والعاطف
ي
المركز وعتي االنتنت في هذا المناخ الجديد  ،سنضمن أن معلماتنا سيقمن بدعم نمو التطور االجتماعي
والجسدي والمعرفي ألطفالك
نحن ندرك أهمية تكوين رشاكات مع العائالت لبناء عالقات بيي المتل والمدرسة  ،من أجل مصلحة الطفل وسنعمل
بجد معك لضمان أن تكون هذه العالقات شفافة وصادقة

المراكز الثالثة
أكاديمية قطر
مركز التعليم المبكر
الدوحة

أكاديمية قطر
مركز التعليم المبكر
الملتقً

أكاديمية قطر
مركز التعليم المبكر
نادي الموظفيً

1

مستوى الرضع فريق 1
مستوى األطفال 2فريق
مستوى المبتدؤون 3فرق
المجموع 80طفل
طفل 18طفل

مستوى الرضع فريق واحد
مستوى األطفال فريق واحد
مستوى المبتدؤون 2فريق
المجموع 56طفل

مستوى الرضع فريق واحد
مستوى األطفال فريق واحد
مستوى المبتدؤون فريق واحد
المجموع 38طفل

فريق المبتدؤون 12أطفال فريق األطفال 8فريق الرضع

كيف يمكنك المساعدة في الحفاظ عىل أمان المراكز؟
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

سيقوم المعلمون بتسجيل دخول طفلك وخروجك
منه في بداية ونهاية كل يوم.
اعرض (احتاز )الخاص بك كل يوم
اترك طفلك في المتل إذا ظهرت عليه األعراض
التالية:
سيالن األنف  ،سعال جاف  ،فء  ،درجة الحرارة
فوق 37.8.
أبلغ المعلم /المركز إذا كان شخص آخر
سيصطحب طفلك.
مواعيد الحضور واالنرصاف من أوقات الذروة:
ستشدك خالل هذه العملية من خالل الالفتات
المعتمدة من وزارة الشؤون االجتماعية والدعم
اللفظي لك ولطفلك.

أرقام التواصل مع المركز
4454 2276
4454 1842
4454 1837
4454 1960
4454 2591
4454 0810
4454 2592

)QAD - Lucie Kaljian (Admin
)QAD - Jo Ellis (Assistant Principal
)QAD - Reem Salem (Arabic Lead Teacher
)Multaqa - Nasra Al Henzab (Receptionist
)Multaqa - Gill Gunay (Lead Teacher
)CH - Hend Al Qeraini (Receptionist
)CH - Daad Bataineh (Lead Teacher

مدرسات المركز ومساعدات التدريس واإلداريات والممرضات
ر
بالشاكة معكم  ،سيتواصل موظفونا ويستمعون ويستجيب يون لضمان
دعم السالمة العاطفية لطفلك.
سنتواصل معكم عتي منصاتنا عتي اإلنتنت من األسبوع الذي يبدأ من 16
أغسطس إىل 27أغسطس 2020.
ً
ستقدم المعلمات لك ولطفلك موعدا لاللتقاء للتعرف بشكل أفضل
واإلجابة عىل أي أسئلة قد تكون لديكم.
تم اختبار جميع موظفينا كوفيد 19
سنعمل عن كثب مع العائالت العائدة والجديدة خالل هذه األسابيع
للتواصل ومشاركة جميع المعلومات لضمان االنتقال الناجح إىل
المدرسة.

ُ
وسيطلب من الجميع اظهار احتاز
األخضً وقياس درجة الحرارة كل يوم

منهاج المركز
❏
❏
❏
❏
❏
❏

سنستمر في تقديم العديد من الختات التعليمية لألطفال قدر استطاعتنا بطريقة آمنة.
سوف نقدم أنشطة تعليمية فردية وجماعية مثل الصلصال الفردي واأللغاز والكتب والموارد.
ً
سيتم تعقيم جميع الموارد واأللعاب وفقا ألعىل المعايتي باستخدام محدود
ً
اجتماعيا في الفصل الدراسي أثناء األنشطة وأوقات المجموعة.
سنعمل مع األطفال بأفضل ما في وسعنا إلبعادهم
سنقوم بتقليل أحجام الفصول الدراسية ولن نخلط الفئات العمرية ً
معا.
أولويتنا هي بناء عالقات متبادلة حتي يبدأ األطفال في الوثوق بنا وبغتنا من األطفال.

اليوم األول وقلق االنفصال

في هذا العام الدراسً  ،ندرك أن العديد من أطفالنا كانوا فً المتل
الطبيع ا
تماما الشعور
ً
لفتة طويلة من الزمن بسبب كوفيد 19.و من
بقلق االنفصال ولكن هذا ال يعنً أنه أمر سهل .نحن هنا لدعمكم.
لتخفيف التوتر الناتج عن قلق االنفصال لك ولطفلك:

❏ امنحنا ثقتك و تواصل مع المعلمات
❏ كن صبورا
❏ كن قوي

ماذا تتوقع؟ -الحضور إىل المدرسة
إثارة ولكن عصبية.
مجموعات صفيه مشغولة وبيئة صفية جديدة.

البكاء  ،الخجل  ،التشبث.
تجارب تعليمية جديدة ومثتة.

قد يستغرق األمر بضعة أسابيع أو أكتي حتي يستقر
طفلك ويستقر في الفصل.
ً
يستغرق بعض األطفال وقتا أطول من غتهم.
ً
ً
كن مطمئنا  ،سوف يستقر طفلك وسيكون سعيدا!

أهدافنا فً المركز
ت تطورهم.
لتوفتي رعاية وتعليم جيد لألطفال الصغار لدعم لغتهم اإلنجلتية والعربية وجميع مجاال ي
ر
إلشاك الوالدين ودعمهم وبناء عالقات ثقة.
لدعم سالمة األطفال ورفاهيتهم من خالل العالقات المتبادلة.
لتوفتي فرص لألطفال للتفاعل اجتماعيا مع األطفال من نفس العمر.

How will we communicate
❏
❏

❏
❏
❏
❏

االنرصاف
ي
افتح التواصل مع المعلمة عند التوصيل و
إلجراء محادثات قصتة.
اإلنتنت في
تتوفر المعلمات عن طريق التواصل عتي ي
فتة ما بعد الظهر بعد الساعة ً 12
ظهرا إلجراء
محادثات أطول.
محادثات رسمية من خالل مقابالت أولياء األمور و
المعلمات .
والمتل
ي
قم بتوصيل الرسائل اليومية من المدرسة
ر
النشة الدورية أخبار .
اإللكتويي.
ي
أنظمة الرسائل القصتة ورسائل التيد

خطة عودة االطفال للمدرسة

ف
وسيحرصون للمدرسة يوميي ي
ي
االجتماع واالنتقاالتي اإليجابية  ،سيتم تقسيم األطفال إىل مجموعتيي
ي
لتلبية متطلبات التباعد
األسبوع مع خيارات عتي اإلنتنت في األيام األخرى.
❏ ستتواصل معلمات الفريق الفصل الخاص بطفلك العالمكم بالمجموعات واأليام التي سيحرصها الطفل.
❏ هدفنا هو توطيي و استقرار األطفال العائدين إىل المركز ثم استقبال األطفال الجدد لفتات قصتة
❏ 30اغسطس - 3سبتمتً :تعليم عن بعد و لقاء األطفال وأولياء األمور فً المدرسة.
اس
❏ 6سبتمتً - 10سبتمتً :دعم استقرار األطفال العائدين .هؤالء هم األطفال الذين التحقوا بمركز التعليم العام الدر ً
الماضً
❏ 13_ 17سبتمتً :توطيً و استقرار األطفال الجدد .هؤالء هم األطفال الذين سينضموا ألرسة المركز ألول مرة.

❏ ستدعم هذه البداية التدريجية الرفاهية العاطفية لألطفال وأي مخاوف قد تكون لديهم.
ا
نحن نعلم أن األطفال مرتبطون بشدة بأرسهم وبيوتهم بعد هذه الفتة الطويلة من الوقت معا.

يرجً التحلً بالصتً معنا ونحن نسع جاهدين لضمان االنتقال السلس للجميع

خطة العودة لألطفال الذين التحقوا بمركز التعليم المبكر العام الماضً

المجموعة ب

المجموعة أ
 23 _ 27أغسطس:

23_ 27أغسطس:

جميع الموظفيي في المدرسة -اجتماعات /مقابالت عائلية فردية .لقاء مع المعلميي . .إعادة
التواصل وبناء العالقات .ستتواصل معكم المعلمة لتحديد أيام دوام طفلكم.

جميع الموظفيي في المدرسة -اجتماعات /مقابالت عائلية فردية .لقاء مع المعلميي . .التواصل
وبناء العالقات .ستتواصل معكم المعلمة لتحديد أيام دوام طفلكم

30اغسطس - 3سبتمتً:

 30أغسطس - 3سبتمتً:

تعليم عن بعد/لقاءات األطفال وأولياء األمور

تعليم عن بعد/لقاءات األطفال وأولياء األمور

6 - 10سبتمتً:

6 - 10سبتمتً:

األحد /االثنيي األطفال في المدرسة 7صباحاي - 10صباحاي

يوم التعلم عتي اإلنتنت -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -الثالثاء

الثالثاء -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -يوم التعلم عتي اإلنتنت

صباحاي - 10صباحاي 7الخميس األطفال في المدرسة /األربعاء

 13_ 17سبتمتً:
ألحد /االثنيي األطفال في المدرسة 7صباحاي - 11صباحاي

الثالثاء -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -يوم التعلم عتي اإلنتنت
ً
(سيتم تكييف التوقيت وفقا الحتياجات الطفل واستعداده لتحقيق انتقال ناجح)

 13_ 17سبتمتي :
يوم التعلم عتي اإلنتنت -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -الثالثاء
صباحاي - 11صباحاي 7الخميس األطفال في المدرسة /األربعاء
ً
(سيتم تكييف التوقيت وفقا الحتياجات الطفل واستعداده لتحقيق انتقال ناجح)

الطلب الجدد المجموعة أ

الطلب الجدد المجموعة ب
من 23إىل 27أغسطس

من 23إىل 27أغسطس
جميع الموظفيي في المدرسة -اجتماعات /مقابالت عائلية فردية .لقاء مع المعلميي .إعادة
التواصل وبناء العالقات.

30أغسطس - 3سبتمتً:
ر
عت تطبيق "
مباشة مع المعلمات ،رسائل مكتوبة ،فيديوهات ،قصص وأناشيد ي
لقاءات
Daily Connect".
المباش عتي اإلنتنت
ر ي
الثالثاء -يوم التعلم
6سبتمتً - 10سبتمتً:
ستسل المعلمات رسائل ،فيديوهات ،قصص وأناشيد يوميا عتي تطبيق"Daily Connect".
الثالثاء -يوم التعلم عتي اإلنتنت
13_ 17سبتمتً:
ستسل المعلمات رسائل ،فيديوهات ،قصص وأناشيد يوميا عتي تطبيق"Daily Connect".
األحد /االثنيي األطفال في المدرسة 7صباحاي - 9صباحاي
الثالثاء -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -يوم التعلم عتي اإلنتنت
(سيتم تكييف التوقيت حسب احتياجات الطفل واستعداده النتقال ناجح) -

ف المدرسة -اجتماعات /مقابالت عائلية فردية .لقاء مع المعلميي .إعادة
جميع الموظفيي ي
التواصل وبناء العالقات.
30أغسطس - 3سبتمتً:
ر
مباشة مع المعلمات ،رسائل مكتوبة ،فيديوهات ،قصص وأناشيد عتي تطبيق "
لقاءات
Daily Connect".
الثالثاء -يوم التعلم عتي اإلنتنت -
6سبتمتً - 10سبتمتً:
ستسل المعلمات رسائل ،فيديوهات ،قصص وأناشيد يوميا عتي تطبيق"Daily Connect".
الثالثاء -يوم التعلم عتي اإلنتنت
13_17سبتمتً:
ستسل المعلمات رسائل ،فيديوهات ،قصص وأناشيد يوميا عتي تطبيق"Daily Connect".
الثالثاء -التواصل مع الطالب الذين ال يستطيعون الحضور -يوم التعلم عتي اإلنتنت
ي
صباحا
األربعاء /الخميس األطفال في المدرسة 7صباحاي - 9
(سيتم تكييف التوقيت حسب احتياجات الطفل واستعداده النتقال ناجح)

ما الذي تستطيع فعله لتسهيل عملية االنتقال؟
تحدث بإيجابية عن الذهاب إىل المدرسة في األيام السابقة عىل البدء.
أوقات الوصول واالنتهاء مهمة للغاية .سنبدأ هذا العام بساعات مخفضة لدعم االنتقال اإليجايي.
ذكرت لوائح وزارة الشؤون االجتماعية أن اآلباء غتي قادرين عىل دخول الفصل مع أطفالهم.
سيقابل مدرسونا طفلك عند مدخل المركز ويأخذونه إىل الفصل الدراسي
ً
قد يبكي طفلك ويصل إليك ألننا نعلم أنه مرتبط جدا بك.
الرجاء الوثوق في أن المعلم سيهدأ طفلك بالحب واالهتمام.
دائما قل وداعا قبل المغادرة

الروتيي اليومي
●
●
●
●
●
●
●

ستقوم الممرضات بفحص درجة حرارة كل طفل
الحقيبة المدرسية عىل العالقة
غسل اليدين قبل دخول الصف
يستقبل المعلمون األطفال عند المدخل
اللعب بمبادرة األطفال وبتوجيه من المعلم
وجبة خفيفة واحدة في اليوم
المرحاض /التغيتي

نظراي لمتطلبات التباعد االجتماعي ،سنوفر مجموعات أصغر من البا ي
لغي
واألطفال .سيتم تقديم اللعب في الهواء الطلق عندما يكون الطقس مناسباً
●
●
●

النشيد
وقت الحلقة
القراءة

●
●
●

غرفة الحواس
غرفة الفن
صالة األلعاب الداخلية

قبل الحضور يومياً

●

تناول الفطور.
ضع وافي الشمس إذا رغبت في ذلك

●

مالبس سهلة االرتداء مثل البنطلونات ذات الخرص المرن والقمصان الفضفاضة واألحذية سهلة
االرتداء (يرجي عدم ارتداء الجيتي )المالبس الفضفاضة للسماح بحرية الحركة.
صنادل أو كروكس أو أحذية ر
بشيط الصق يسهل ارتداؤها وخلعها .زوج واحد من األحذية سيبفي
في المركز.
حقيبة لطفلك مكتوب عليها اسمه .عىل زجاجة مياه وصناديق الوجبات الخفيفة موضوع عليها
ً
ملصقا اسم طفلك.

●

حفاضات ومناديل مبللة (سيتواصل المعلمون عندما يحتاج طفلك إىل المزيد من خالل برنامج
Daily Connect).
3أطقم احتياطية من المالبس بما في ذلك المالبس الداخلية.

●

زجاجة ماء إضافية سعة 1لتي إلعادة ملء زجاجة ماء طفلك عند الحاجة .سنتواصل معكم

●

ك
●

ماذا ترتدي وتحض؟

●
●

ماذا ستوفر فً المركز؟

●

عندما تحتاج إىل استبدال .

الوجبات الخفيفة لألطفال
ما تبفي من طعام طفلك سيتم ارساله للبيت في نهاية اليوم (حبوب كاملة ،فواكه ،خضار وبروتيي -طعام صحي ومتوازن

هذه مناسبة اجتماعية تعزز العديد من المهارات والعالقات

سوف نضمن تطبيق قواعد التباعد االجتماعي

وقت الراحة
في بداية العام الدراسي  ،قد يظهر بعض األطفال حاجة إىل الراحة خالل وجودهم في المركز.
سنقيم بشكل فردي حاجة كل طفل لراحة صغتة وبالطبع نناقش هذا األمر معك.
●
●
●
●
●

فراش مري ح متاح لكل طفل في مكان هادئ
يتم توفتي أغطية للفراش و سيتم غسله من قبل المركز.
ف األسابيع األوىل).
يتم دعم األطفال للراحة  ،إذا لزم األمر (خاصة ي
سوف تتغتي حاجة األطفال للراحة وتتطور.
سيتواصل اآلباء والمعلمون بانتظام حول أنماط الراحة.

ر
الشاكة بيً المركز والمتل ستمنح االستمرارية

الصحة في المركز
●

يتم ممارسة تقنيات غسل اليدين من قبل جميع الموظفيي ويتم تعليمها لألطفال من قبل الممرضات

●

سيتم تشجيع األطفال عىل رشب الماء من زجاجات المياه الخاصة بهم فقط.

●

نحن نتبع معايتي ( AAPأطباء األطفال األمريكييي )ووزارة التنمية االدارية والعمل والشؤون االجتماعية (
)MOSAللصحة والنظافة في جميع مناطق بيئات المركز.

بعد كل جلسة  ،سيتم تنظيف المركز بعمق  ،وسيتم تعقيم جميع األلعاب ا
تماما

كيف يمكنك المحافظة عىل الصحة في المركز؟
●

ِّ
بلغ المركز إذا كان طفلك أو أي من أفراد األشة يعايي من أي من أعراض COVId.

●

يرجي إبقاء طفلك المريض في المتل /إبالغ الممرضة إذا كان قد تناول الدواء قبل المحء إىل المدرسة.

●

ِّ
بلغ المركز إذا كان طفلك يعايي من عدوى معدية مثل :التهاب الملتحمة  ،قمل الرأس  ،جدري الماء والحصبة.

●

يرجي اتباع إرشادات الصحة والسالمة الخاصة بالمركز وإرسال وجبات خفيفة صحية ومتوازنة فقط لطفلك.

فرع نادي موظفي مؤسسة قطر _الممرضة ليزا ألفارو

فرع ملتقى _الممرضة جوزيفين بوعكر

فرع أكاديمية قطر _الممرضة كاثرين بياللي

4454 2189
lalvaro@qf.org.qa

4454 6467
jbouakar@qf.org.qa

4454 3086
kbalili@qf.org.qa

إجراءات األمان في المركز
●

وجود ممرضة في الموقع.

●

سيتم فحص درجة حرارة الجميع (بما في
ذلك األطفال )الذين يدخلون المركز.

●
●
●
●

نسبة البالغيي إىل األطفال السخية.
ر
اإلشاف المستمر.
العمل بإجراءات الصحة والسالمة .
ممارسة إخالء الحريق مرة واحدة في

الشهر.
●

تم تدريب الموظفيي عىل اإلسعافات

●

ما لم يكن إحتاز باللون األخرصي.

األولية وتم فحصهم لفتوس COVID.
●

وجود أفراد األمن.

●

بوابات أمان عىل أبواب الفصول الدراسية.

●

أحجام الفصول الصغتة.

عدم السماح بدخول أي شخص المبتي

●

مرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية.

كيفية الدعم في المنزل
●

تحدث وغتي واقرأ والعب مع طفلك بلغتك األم.

●

اجعل معلمي طفلك عىل علم باحتياجات طفلك  ،ووضع األشة  ،والتقدم  ،والتغيتات  ،واإلنجازات.

●

شجع مهارات المساعدة الذاتية استخدام المرحاض واالستقاللية .احرصي وشارك في جلسات معلومات الوالدين  ،واجتماعات تحديد أهداف الوالدين

عتي اإلنتنت وفي المدرسة عندما تستطيع.
●

من خالل العمل في رشاكة سيكون لدينا أطفال سعداء.

