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#وتتجدد_الحياة



نعمل جميعاً ضمن برنامج البيانات المفتوحة يف ديب، ولذلك نضع هذه البيانات يف متناول أيديكم الستخدامها ألغراضكم الخاصة 

دون الرجوع إلينا. ويشتمل حق االستفادة منها على التحميل والطباعة واإلنتاج والتوزيع شريطة عدم تغيير البيانات الفعلية، ونرجو 

عند استخدامكم هذه البيانات اإلشارة إىل أن مصدرها هو هيئة المعرفة والتنمية البشرية يف ديب.

 ©2020 هيئة المعرفة والتنمية البشرية.



كلمة الدكتور عبد اهلل الكرم 
كتشــفنا أهميــة أشــياء أخــرى  “ دروس مســتفادة تعلّمناهــا جميعــاً خــال الشــهور القليلــة الماضيــة. فقــد تعلمنــا الكثيــر حــول أنفســنا كأفــراد، وا

لــم نتوقعهــا يف حياتنــا. لقــد تعلّمنــا مــدى أهميــة المــدارس يف حياتنــا ويف مدينتنــا، ذلــك أن المــدارس ال تتــوىل مهمــة تعليــم أطفالنــا فحســب، 

ألنهــا المــكان الــذي يجمعنــا معــاً ويربــط بيننــا كأفــراد وكمجتمــع، ويمنحنــا الشــعور باالنتمــاء.

كتشــاف أنفســنا والتعــرف إىل  ســتكون األيــام واألســابيع األوىل مــن العــام الدراســي الجديــد بمثابــة تجربــة مختلفــة لنــا جميًعــا، وســنواصل ا

األشــياء المهمــة يف حياتنــا، ســيعتمد أطفالنــا علينــا جميًعــا مــن أوليــاء أمــور ومعلميــن وكــوادر مدرســية يف مواصلــة رحلتهــم التعليميــة 

بــكل أمــان وســعادة، لــذا فــإن تشــارك المســؤوليات وتكاتفنــا مــع بعضنــا البعــض لتقديــم المســاعدة والدعــم ألبنائنــا الطلبــة والطالبــات، 

سيســهم يف ضمــان عودتهــم ســالمين إىل مدارســهم.

ســوف يصحبكــم الطالــب ماجــد عبــر الصفحــات التاليــة إىل تفاصيــل أول يــوم دراســي لــه مــع عودتــه لمدرســته مجــدداً يف العــام 

الدراســي الجديــد، وســيقدم لكــم وصفــاً دقيقــاً حــول تفاصيــل مهمــة لشــكل ذلــك اليــوم، ومــاذا يمثــل بالنســبة لــه وألصدقائــه 

وأســرته ومعلميــه؟!. نأمــل أن تســاعدكم تجربــة ماجــد علــى الشــعور بالحماســة مــع انطاقــة العــام الدراســي الجديــد، وأن 

تبعــث برســالة طمأنينــة إىل أوليــاء األمــور بــأن صحــة أطفالهــم وســامتهم أولويــة قصــوى بالنســبة لنــا جميعــاً.

نحــن ممتنــون للقيــادات المدرســية وللمعلميــن الذيــن عملــوا بــكل تفــاين خــال عطلتهــم الصيفيــة للتأكــد مــن جاهزيــة 

مدارســنا، وللترحيــب مجــدداً بالعائــات يف بيئــة مدرســية آمنــة وصحيــة وســعيدة تثــري التجربــة التعليميــة ألبنائنــا 

الطلبــة والطالبــات”.

أتمنى لكم بداية سعيدة لعام دراسي جديد.
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نعلم أن بداخلك اآلن الكثير من األحاسيس 

والمشاعر المختلفة. فبعضها يفيض حماسًة 

للعودة إىل المدرسة، فيما يدفعك بعضها 

اآلخر للشعور بالتوتر والقلق. وهذا أمرٌ طبيعي، 

فالكثيرون يشاطرونك الشعور نفسه.  

إن كنت تشعر بشيء من الحزن أو الخوف من 

العودة إىل المدرسة، يمكنك التحدث إىل شخص 

كبير من أهلك، أو إىل أحد رفاقك، كما يمكنك 

التواصل مع الفريق الرائع والمستعد دوماً 

لتقديم الدعم عبر »خط الدعم النفسي« ضمن 

البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.

فلنبدأ معاً عاماً جديداً بأساليب جديدة تتجدد 

معها الحياة، وما ُدمنا معاً سنكون بعون هللا 

بخيرٍ وعافية!
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يلتزم جميع أولياء األمور والطلبة والمعلمين

باإلجراءات االحترازية الازمة للحفاظ

على سامتنا وصحتنا. ترتدي معلمتي، السيدة 

نائلة، قناعاً واقياً للوجه وكمامة. كما ترتدي بعض

 المعلمات كمامات شفافة حتى نتمكن من رؤية

 ابتساماتهن عندما يتحدثن إلينا!

مرحباً! أنا ماجد. إنّه يومي األول يف المدرسة وأنا متشوق جداً 

لرؤية أصدقايئ بعد طول غياب! لقد توجهت للنوم باكراً ليلة 

أمس، وتناولت فطوراً صحياً هذا الصباح.  وبالطبع لم أنَس 

أن أغسل يديّ وأضع الكمامة. أنا اآلن مستعد للذهاب إىل 

المدرسة! وقد حرصت أمي على قياس درجة حراريت قبل 

الذهاب.



األسلوب الثاني

ذا عةةن ذهةةايب إىل المدرسةةة والعةةودة منهةةا؟
مةةا

   



كم أنا محظوظ! أصبح لدي مقعدان يف الحافلة 

المدرسية. ُتقاس درجة حراريت كل يوم قبل 

الصعود إىل الحافلة. كما ُتعقِّم مدرستي كل 

الحافات بعد كل رحلة ذهاب وعودة. ومع ذلك 

فأنا أحرص على الجلوس يف المكان نفسه كل 

يوم. هذه صديقتي زينة. لقد أوصلتها أمها للتو إىل 

مدخل المدرسة.

يف مدرستنا ُيرافق أولياء األمور أبناءهم إىل بوابة 

المدرسة دون الدخول إليها. أما بعض المدارس 

األخرى فهي تسمح ألولياء األمور بالدخول إىل 

المدرسة لبضع دقائق، ولكن مع الحفاظ على 

مسافة آمنة بينهم. 
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األسلوب الثا

 كيف تبدو مدرستي؟
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مدرستي تبدو مختلفة بعض الشيء. ففي جميع 

أرجائها نرى الفتات ورموزاً وصوراً توضح القواعد 

التي علينا اتباعها. كل ما يف مدرستي نظيٌف 

والمع! ولدينا غرفة احتياطية للعزل، مخصصة 

للطلبة الذين قد يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام 

خال الدوام. كما تشجعنا مدرستي على اإلكثار 

من غسل أيدينا، ولدينا استراحات منتظمة لهذا 

الغرض. 

نحن نبقى داخل الصف يف وقت الدروس.

وعندما نذهب إىل المكتبة، ندخلها واحداً تلو اآلخر، 

مع المحافظة على مسافة آمنة فيما بيننا.

ال شك أن هذه اإلجراءات جديدةٌ علينا، ولكنها 

ُوضعت للحفاظ على صحتنا، وهي إن حّدت من 

حريتنا قلياً، فلن تحدَّ من ُمخيلتنا.
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علينا الحفاظ على مسافات األمان، حتى يف حصص التربية البدنية، 

ولكن ليس علينا ارتداء الكمامات يف هذه الحصص. ويف حال 

ظهرت علينا أعراض كالحمى أو السعال، نتوجه إىل غرفة العزل 

ليتم فحصنا. 

أما دورات المياه فندخلها واحداً تلو اآلخر، كما نفعل يف المكتبة.

يبذل العديد من األشخاص يف مدرستي مجهوداً كبيراً كل يوم وكل 

ساعة لتعقيم األسطح كافًة، والتأكد من أن كل شيء نظيٌف تماماً، 

وأننا على ما يرام. ونحن نأمل أن يكونوا هم أيضاً بخير!



بع
األسلوب الرا

  كيف يبدو صفي؟



ال ينبغي على األطفال يف الصف 

األول وما دون ارتداء الكمامات مثل 

الطلبة الكبار. فهم يبقون يف المجموعة 

التعليمية الصغيرة نفسها طوال اليوم. 

تدعى هذه بالمجموعات »الثابتة« وهي 

كثر أماناً.  تبقيهم أ

كثيرٌ من حصصنا ستكون يف الهواء 

الطلق عندما يكون الطقس جمياً. أما 

غرفة الصف، فنحظى فيها بمساحة 

كبيرة للجلوس والحركة بسهولة وأمان. 
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أنا أُحِضر طعامي من المنزل، ولكن بعض أصدقايئ يطلبون وجبة الغداء المغلفة مسبقاً من 

مقصف المدرسة. وإن رغبنا ببعض الوجبات الخفيفة، فيمكننا شراؤها من آالت البيع يف المدرسة. 
كما يمكننا إزالة الكمامات والجلوس سوياً لتناول الطعام، 

ولكن مع محافظتنا على إبقاء مسافة آمنة بيننا.

وألنه ال يمكننا الشرب من برادات المياه، فقد أحضرُت 

قارورة مياه إضافية من منزيل، واشترت صديقتي قارورة 

مياه معّبأة من آالت البيع يف المدرسة.
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 كيف أقضي وقتي خارج الصف؟



كما ترون، ها هي المدرسة تفتح أبوابها لنا من جديد، لنواصل رحلتنا ولكن بأسلوب مختلف 

قلياً. ما زلنا نلعب يف الهواء الطلق... ما زلنا نعّبر عن مشاعرنا ألصدقائنا ومعلّمينا، ولكننا ابتكرنا 

طرقاً مختلفة للقيام بذلك كالعناق والتلويح من بعيد بدل العناق والمصافحة... وبالتأكيد، ما 

زلنا نستمتع بوقتنا!

تبذل مدرستنا ُقصارى جهدها لكي نشعر باالرتياح نحن وعائاتنا، وتقدم لنا حصصاً عبر اإلنترنت 

لنتابعها من منازلنا.

اختار صديقي هاريس أن يتلقى جميع دروسه من المنزل إىل أن يشعر باالرتياح للعودة إىل 

المدرسة. ولدينا يف غرفة الصف كاميرات، تتيح للسيدة نائلة الفرصة لتدريسنا يف الصف 

وتدريس زمائنا يف المنزل يف الوقت نفسه. ما أجمل هذا األسلوب!



بع

األسلوب السا

ماذا أفعل عند عوديت إىل المنزل؟



يف نهاية اليوم، أصعد إىل الحافلة ألعود 

إىل المنزل. 

أبدأ بغسل يديّ، ثم أحُضن أمي وأيب،

 وأبدأ بإنجاز واجبايت. 

بعض األمور ال تتغير أبداً! 



من
األسلوب الثا

ماذا عن جودة حيايت؟



تهتم مدرستي بجودة حياتنا، فنحن نقوم بتمارين 

التنفس يومياً ونُجري محادثات مفتوحة نناقش 

فيها ما يقلقنا وما نحققه من إنجازات.

ويهتم أيب وأمي بجودة حيايت أيضاً. ففي وقت 

فراغي أقوم بكافة األمور التي أستمتع بها، مثل 

اللعب مع الببغاء واللعب مع والديّ خارج 

المنزل.

أبذل ما يف وسعي للحصول على قسٍط 

كاٍف من النوم كل ليلة، ولكن ذلك ليس 

باألمر السهل على الدوام. فأحياناً أشعر 

بالتوتر وأحياناً أشعر بالحماس! ولكنني 

أحرص دوماً على أن أبدأ يومي بتناول 

فطورٍ صحّي.

أشعر باالطمئنان عندما أعلم أن 

المدرسة خصوصاً ومجتمعي عموماً، 

يبذلون ُقصارى جهدهم للمحافظة على 

سامتي.



وأفكر كثيراً يف السيدة نائلة وغيرها من المعلمات والمعلمين يف 

المدرسة. لقد كانوا معنا بمنتهى اإليجابية والعطاء وأبدوا رغبة حقيقية 

لمساعدتنا. ورغم انشغالهم بشؤون عائاتهم، إال أنهم كانوا حريصين 

على رعايتنا. وألعّبر عن امتناين لهم، سأقول شكراً لجميع المعلمين 

والكوادر وسأعمل بجٍد يف الصف وألتزم بالسلوك الجيد يف جميع 

األوقات.

أشتاق كثيراً ألن أحضن السيدة نائلة، ولكوين ال أستطيع القيام بذلك 

اآلن، سأبتسم وألوح لها بيدي كل يوم، ألعبر لها عن مدى امتناين على 

لطفها وصبرها معنا. 



سع
األسلوب التا

كيف نبقى على تواصل؟



تحرص أمي وأيب على قراءة كافة المعلومات التي ترسلها المدرسة، 

كما يتابعان باستمرار مواقع التواصل االجتماعي لهيئة المعرفة 

لاطاع على آخر المستجدات بشأن المدارس. وهكذا ال يفوتهم أي 

جديد!

تتواصل المدارس مع أولياء األمور إلخبارهم باإلجراءات الجديدة 

التي يتم تطبيقها. كما تتوفر مجموعة من األسئلة األكثر شيوعاً على 

الموقع اإللكتروين لهيئة المعرفة، لمن يرغب بمعرفة المزيد من 

المعلومات.

لقد تضافرت جهود المجتمع بأكمله لتأمين سعادتنا والتأكد من 

جاهزيتنا للعودة إىل المدرسة.

ورغم أن هذه التغييرات قد تكون كثيرة علينا، إال أننا نلتزم بها بكل 

سرور حفاظاً على سامتنا. 


