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ولياء األمور الكرام ،، أالسادة   

لتي نود أن نشكركم على دعمكم الرائع خالل العامين الماضيين خالل جائحة كورونا فيما يتعلق باالستجابة لجميع اللوائح و القواعد الصحية ا

الصحة و السالمة لجميع أفراد المدرسة .تم وضعها للحفاظ على     

عالن  لقد تلقينا مبادرة جديدة من دائرة التعليم و المعرفة تسمى مبادرة المدارس الزرقاء ، و قد تكونون على دراية بها بالفعل ، كما تم اال

إلى العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية التطعيمات و التوصل لى زيادة الشفافية و تحفيز إخبار ، و تهدف هذه المبادرة عنها سابقاً في األ

.  داخل المجتمع المدرسي  

ساس معدالت النسبة المئوية للتطعيم المدرسي ، حيث يتوافق كل مستوى مع  أو في هذه المبادرة سيتم تصنيف المدارس في مستويات على 

: لون معين كما هو موضح في المخطط التالي   

 

    

 
 
 
 

، و تشمل بعض هذه االمتيازات على سبيل  المدارس بامتيازات خاصة مع زيادة نسبتها المئوية  كلما تغيرت المستويات ستتمتعبالتالي  و

 المثال ال الحصر :

توفيرها :ما هي االمتيازات التي سيتم   

 

 اللون البرتقالي :  

(دائرة التعليم و المعرفة  ة إعادة فتح المدارس الصادرة عن حسب سياس)  كل اإلجراءات االحترازية  المدارس في هذا اللون تطبق   

 

 اللون األصفر   :  

 

 

(  = تحول إلى التعليم عن بعد حاالت إصابة  10صفوف أو  5المجموعات )   
 

 نطام اإلغالق
 

نشطة الصفية و المنهجيةالسماح باأل  
 

و األنشطة المنهجية الفعاليات  

 
 
 
 
 
 

 البرتقالي  األصفر  األخضر األزرق 
 اللون

 

85 %  65-84 %  50-64 %  50 %  
 نسبة التطعيم

 

فرع أبو ظبي   مريكية الدولية /مدرسة الشارقة األ  

% 64-  50نسبة التطعيم   
 

   % 50نسبة التطعيم 
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 اللون األخضر : 

 

 اللون األزرق   :  
 

 

إننا نقدر دعمكم و نعمل معاً من أجل عودة  مدرستنا إلى وضعها الطبيعي ، من أجل ذلك نشجع الطلبة من الروضة حتى الحادي عشر على 
  4هم الحصول على التطعيمات من خالل مراكز التطعيم المعتمدة الخاصة بهم ، و نود التنويه إلى أن لقاح ) سينوفارم ( متاح للذين تبلغ أعمار

سنة فما فوق .  12عمارهم أفما فوق ، و لقاح ) فايزر ( متاح للذين تبلغ  سنوات  
نعمل معاً لمجتمع آمن                                                                                                                                  

إدارة مدرسة الشارقة األمريكية / أبوظبي                                                                                                          

(  = تحول إلى التعليم عن بعد   حالة إصابة  12صفوف أو   6المجموعات )  
 

 نطام اإلغالق 

 
أيام  7  

دة اإلغالق م  

 
% 100زيادة السعة إلى   

 سعة الحافلة 
 

 
 السماح بالرحالت الميدانية الخارجية

 
 الرحالت الميدانية 

 السماح باألنشطة و األحداث الرياضية الالمنهجية داخل المدرسة مثل ) المسابقات و البطوالت ( 
نشطة الجماعية على مستوى المدرسة كلها ) السماح بدخول أولياء األمور مع بطاقة الحصن  السماح باأل

 ساعة (  48سلبي مدته   PCRالخضراء و اختبار كورونا 

 
و األنشطة الالصفية  لفعاليات ا  

 
 إزالة التباعد االجتماعي بين الطلبة 

 التباعد االجتماعي 

   إصابة حالة  16صفوف أو  8* الصف : االتصال للحجر الصحي /  *المجموعات : 
  Macrobubblesمجموعات     4المدرسة : 

 إغالق المدرسة 

أيام  7  
 

 مدة اإلغالق 

 
طالباً في الصف األول فما فوق   30طالباً في الروضة /  25  

 
 عدد الطالب في الصف 

 
 السماح بإزالة الكمامة خارج الصف  

 
 الكمامة ) القناع ( 

 
% 100زيادة السعة إلى   

 سعة الحافلة 

 السماح بالرحالت الميدانية الخارجية
 الرحالت الميدانية 

األنشطة الالمنهجية مع المدارس الزرقاء األخرى مثل ) البطوالت الرياضية و المسابقات (  -  
السماح باالنشطة الجماعية على مستوى المدرسة كلها ) السماح بدخول أولياء األمور مع بطاقة الحصن الخضراء و   -

 ساعة (  48سلبي مدته    PCRاختبار كورونا 
 

الفعاليات  و األنشطة  
ية الالصف  

 انخفاض زيارات امتثال إلى واحدة شهرياً  
 زيارة امتثال 

 

% 84-  65نسبة التطعيم   
 

%  85نسبة التطعيم   
 


