Guidance for All Students
Pre-Entry (at home)
1. Students’ temperature should be checked every morning before leaving home. Students should
stay home if they have any of the following symptoms: cough, sore throat, runny nose,
headache, body aches, diarrhea and/or vomiting
2. Students should have enough lunch and snacks, noting that cafeteria services will not be
operating at this stage
3. Students should make sure of their personal hygiene, including washing hands with soap and
water for at least 20 seconds before leaving home
4. Students should wear a washed and clean uniform
5. Students should avoid touching their face, mouth and eyes at all times
Travel to School and Entry
Drop Off by Parents
1. Students will be dropped off at the school gate every morning, as parents are not allowed
inside the school at drop off time
2. Students will enter school according to the below:
a. KG students will enter KG via the main gate, through the KG gate to classrooms
b. Primary School students will enter via Primary building gate to classrooms
c. Middle School students will enter via the main gate, through reception and up the
amphitheater to the Middle School
d. Senior School students will enter school via the main gate, through the main
playground and up the main stairs to the Senior School
3. Before entering the school, students will be screened for health symptoms
4. Students should be wearing face masks before entering the school
5. While entering the school, students should keep a 2 meter distance
6. If a student shows any symptoms, he/she will be asked not to enter the school and wait in a
designated area until his/her parents come to pick him/her up
Transportation via Buses
1. Before boarding the bus, students should wear their protective face mask and keep it on at
all times
2. Before entering the bus, students’ temperature will be screened by the bus custodian
3. If a student has a fever above 37.5 ⁰C, he/she will be asked not to board the bus and stay at
home
4. Students should sanitize their hands with the sanitizer provided within the bus
5. Students should sit in designated seats inside the bus to ensure physical distancing
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6. Students should get off the bus one by one while keeping a distance of 2 meters apart at all
times
At School
1. Students should wear a face mask at all times to protect themselves and others
2. Students should wash their hands once every hour with soap and water for at least 20
seconds at a time
3. Students should use hand sanitizers frequently
4. Students should avoid touching their face, mouth and eyes at all times
5. Students should limit the surfaces they touch, that could spread germs
6. Students should maintain a 2 meter distance at all times
7. Students should avoid gatherings and this includes eating together
8. Students should never exchange personal tools with others and should avoid using others’
electronic devices
9. Students should greet classmates and teachers from a distance without physical contact
10. Students should avoid using the school’s drinking fountains/bubblers; instead they should
bring their own water bottles
11. Students’ circulation inside school will be limited and monitored; hence, each grade level
will only be using designated classrooms, areas and stairs
Classrooms
1.
2.
3.
4.

1 meter distance between students is taken into consideration inside each classroom
Before entering the classroom, students will be directed to sanitize their hands
Wearing face masks during lessons will be according to the MOE and MOH regulations
Teachers will ensure that physical distancing with and among students is taken into
consideration during lessons

Recess, Study Periods and Common Areas
1. During recess, students will only be present in the areas designated for them with duty
teachers
2. Each grade level will be using a designated restroom and a support staff member will ensure
that a maximum number of students are present in the restroom at a time which is 4
individuals
3. Students should only sit on the designated seats at all common areas to ensure proper
physical distancing
4. Students should maintain a 2 meter distance
End of the School Day
Pick Up by Parents
1. Students will be picked up at the main gate. Parents are not allowed inside the school at
pick up time. Students will be supervised by school staff at the main gate
2. While leaving school, students should keep a 2 meter distance apart and avoid crowding at
the main gate. Teachers on duty will be available to prevent any cramming
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Bus Students
1. Before boarding the bus, students should wear their protective face mask
2. Students will be asked to sanitize their hands with the sanitizer provided within the bus
3. Students will be sitting in designated seats inside the bus and should stay in their seats
during bus routes to ensure physical distancing

إجراءات وارشادات للطالب
قبل الخروج من المنزل:
 .1يجب فحص درجة ح اررة الطالب واألعراض األخرى مثل درجة الح اررة ،السعال والتهاب الحلق أو سيالن األنف وألم
الجسم والصداع واإلسهال و /أو القيء كل صباح قبل مغادرة المنزل .يجب على الطالب البقاء في المنزل إذا كان
لديهم أي من هذه األعراض.
 .2إحضار كمية كافية من الغداء والوجبات الخفيفة ،مع مالحظة أن خدمات الكافتيريا لن تعمل في هذه المرحلة.
 .3الحرص على النظافة الشخصية بما في ذلك غسل اليدين بالصابون والماء لمدة  20ثانية على األقل قبل مغادرة
المنزل.
 .4ارتداء الزي المدرسي مغسول ونظيف.
 .5تجنب لمس الوجه والفم والعينين في جميع األوقات.
الحضور إلى المدرسة والدخول:
* التوصيل من قبل األهالي:
 .1سيتم إيصال الطالب عند بوابة المدرسة كل صباح حيث ال يسمح لألهل بدخول المدرسة عند توصيل أبنائهم.
 .2يدخل الطالب المدرسة كما يلي:
 .aسيدخل طالب الروضة من بوابة المدرسة الرئيسية من خالل بوابة الروضة ومن ثم إلى الصفوف
 .bسيدخل طالب المرحلة االبتدائي من بوابة مبنى االبتدائي ومن ثم إلى الصفوف
 .cسيدخل طالب المرحلة المتوسطة من بوابة المدرسة الرئيسية عن طريق ملعب المدرسة الرئيسي ومن ثم إلى
المرحلة المتوسطة من خالل مدرج المدرسة الخارجي
 .dسيدخل طالب الم رحلة الثانوية من بوابة المدرسة الرئيسية عن طريق ملعب المدرسة الرئيسي ومن ثم إلى
المرحلة الثانوية من خالل الدرج الرئيسي
 .3قبل دخول المدرسة ،سيتم فحص ح اررة الطالب ومعاينة األعراض الصحية.
 .4يجب على الطالب ارتداء الكمامة قبل دخول المدرسة.
 .5أثناء دخول المدرسة ،يجب على الطالب الحفاظ على مسافة  2متر بين كل طالب وآخر.
فسيطلب منه عدم دخول المدرسة واالنتظار في منطقة معينة حتى يأتي والديه
 .6إذا لم يتمتع الطالب بصحة جيدةُ ،
الصطحابه.
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* الباصات:
 .1قبل الصعود إلى الباص ،يجب أن يرتدي الطالب كمامة الوجه على أن يلتزموا بارتدائها في جميع األوقات.
 .2قبل دخول الباص ،سيتم فحص درجة ح اررة الطالب من قبل مشرفة الباص.
سيطلب منه عدم الصعود إلى الباص والبقاء في المنزل.
 .3إذا كانت درجة ح اررة الطالب أعلى من  37.5درجة مئويةُ ،
 .4يجب على الطالب تعقيم أيديهم بالمطهر الموجود في الباص.
 .5يجب أن يجلس الطالب في المقاعد المخصصة داخل الباص لضمان التباعد الجسدي.
احدا تلو اآلخر مع الحفاظ على مسافة  2متر في جميع األوقات في األماكن
 .6سوف ينزل الطالب من الباص و ً
المخصصة للنزول.

في المدرسة:
 .1يجب على الطالب ارتداء كمامة الوجه في جميع األوقات لحماية أنفسهم واآلخرين.
 .2غسل اليدين مرة واحدة كل ساعة بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل في المرة الواحدة.
 .3استخدام معقم اليدين الموجوة في المدرسة وبشكل متكرر.
 .4يجب على الطالب تجنب لمس الوجه والفم والعينين في جميع األوقات.
 .5الحدمن األسطح التي يتم لمسها ،والتي يمكن أن تنشر الجراثيم.
 .6الحفاظ على مسافة  2متر في جميع األوقات.
معا.
 .7تجنب التجمعات وهذا يشمل تناول الطعام ً

 .8عدم تبادل األدوات الشخصية مع اآلخرين وتجنب استخدام األجهزة اإللكترونية لآلخرين.
 .9تحية الزمالء والمعلمين تكون من مسافة بعيدة دون اتصال جسدي.
 .10تجنب استخدام مشارب الماء في المدرسة وعليهم إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم.
 .11ستكون حركة الطالب داخل المدرسة محدودة ومراقبة ،وبالتالي فإن كل مرحلة ستستخدم الغرف الدراسية الخاصة بها
والمناطق والساللم المخصصة.
 .12تدريب الطلبة والهيئة التدريسية والعاملين على تنفيذ ما سبق.
الصفوف الدراسية:
 .1تم أخذ مسافة  1متر بين الطالب بعين االعتبار داخل الصفوف.
 .2سيتم توجيه الطالب لتعقيم اليدين ،قبل دخول الصف الدراسي.
 .3ارتداء الكمامات أثناء الحصص سيكون وفق لوائح و ازرة التربية وو ازرة الصحة.
 .4سيضمن المعلمون أخذ المسافة الجسدية بين الطالب أثناء الحصص.
 .5خالل فترات الدراسة ،سيكون الطالب المتواجدون حاضرين فقط في المناطق المخصصة لهم بتواجد المعلمين.
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 .6يجب أن يجلس الطالب على المقاعد المحددة في االماكن المشتركة لضمان التباعد الجسدي المناسب.
انتهاء اليوم المدرسي:
* مغادرة المدرسة مع األهالي:
 .1سيتم اصطحاب الطالب عند البوابة .لن يسمح لألهل بدخول المدرسة الستالم الطالب.
 .2سيتم اإلشراف على الطالب من قبل موظفي المدرسة عند البوابة.
 .3أثناء مغادرة المدرسة خالل اليوم ،يجب ترك مسافة مترين بين الطالب وسيكون عند البوابة معلمون مناوبون لمنع تجمع
الطالب.
* باصات المدرسة:
 .1قبل الصعود إلى الباص ،يجب على الطالب ارتداء الكمامة.
سيطلب من الطالب تعقيم أيديهم مع المطهر الموجود في الباص.
ُ .2
 .3سيجلس الطالب في مقاعد محددة داخل الباص لضمان التباعد الجسدي والبقاء في مقاعدهم أثناء الجولة.
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