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 المقدمة
 

لتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو)، ومنّظمة األمم المتحدة  یسعى ھذا المسح الذي أعدّتھ منّظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ومنّظمة األمم المتحدة ل
. وقد ُصّمم االستبیان 19-للطفولة (الیونیسیف)، والبنك الدولي إلى جمع معلومات عن االستجابات التعلیمیة الوطنیة إلغالق المدارس في سیاق جائحة كوفید

 للمسؤولین عن التعلیم المدرسي في وزارات التعلیم. 
 

ر الذي یؤّمن أداة المسح ھذه للوقوف على استجابات السیاسات بحكم القانون والتصّورات التي توّصل الیھا المسؤولون الحكومیون بشأن فعالیّتھا، األمُصّممت 
مختلف السیاقات القطریة من أجل  فھًما منھجیًا للسیاسات والممارسات الُمستخدمة والنوایا حتى الساعة. وسیتیح تحلیل النتائج استقاء العبر في حقل السیاسات في

 توجیھ االستجابات المحلیة/ الوطنیة. 
 

. وتنظر ھذه النسخة الثالثة  19- ھذا المسح ھو المسح الثالث في إطار سلسلة من المسوح المنّظمة لتأمین المتابعة لتطّور االستجابات القطریة لجائحة كوفید
یتكون االستبیان من مجموعة من الوحدات  .ویرد وصف المحتوى في المذكرة المفاھیمیة 2020/   2020-2019المكّررة بصورة شاملة الى العام الدراسي 

   :ھناكاألساسیة التي تستھدف كافة البلدان ومجموعتین من الوحدات التكمیلیة وفقاً لمن تقدم الدولة بیاناتھا التعلیمیة كما ھو موضح أدناه. 
 وحدات أساسیة (أ)؛ 9 •
 لیة (ب)؛وحدات تكمی 3 •
 .OECD (ج) للبلدان التي تقدم بیانات التعلیم إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة وحدة واحدة تكمیلیة •

 
 وبالتالي، 

 الدولة التي تقدم بیانات التعلیم بشكل منتظم إلى معھد الیونسكو لإلحصاء ستكمل "أ. الوحدات األساسیة" و "ب. الوحدات التكمیلیة "   •
  لة التي تقدم بیانات التعلیم بشكل منتظم إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ستكمل "أ. الوحدات األساسیة" و "ج. وحدة تكمیلیةوالدو •

OECD ." 
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لخاصة بالوحدات التي ترد في المسرد. إن كانت لدیكم أسئلة حول ھذا المسح، الرجاء إرسالھا الى عنوان البرید الرجاء العودة الى التعاریف العامة والتعاریف ا
  COVID19.survey@unesco.org .االلكتروني

 
 )https://jsw3.questionpro.com (إما عبر اإلنترنت 2021شباط/فبرایر  28یرجى المالحظة أنھ یجب إكمال ھذه الجولة من االستبیان وتقدیمھا بحلول 

، علما بأنھ متاح ھنا، یمكنكم تنزیلھ من Pdfأو  Wordوإذا كنتم تفضلون ملء االستبیان بصیغة   COVID19.survey@unesco.orgأو إرسالھا إلى
 .باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والروسیة

 
 .شكًرا لتعاونكم

 

mailto:COVID19.survey@unesco.org
https://jsw3.questionpro.com/
mailto:COVID19.survey@unesco.org
http://covid19.uis.unesco.org/joint-covid-r3/
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 تبیان االس استیفاءالمكلّف بمعلومات عن الشخص 
 

 االسم
 
 
 
 
 
 

 اسم العائلة
 
 
 
 
 
 

 اإللكترونيعنوان البرید 
 
 
 
 
 
 

 المسّمى الوظیفي 
 
 
 
 
 
 

 المنظمة 
 
 
 
 
 
 

 البلد 
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 الوحدات األساسیة -أ 
 
 
 

 الق المدارسإغ .1
 

بالنسبة الى بعض البلدان التي تتبع السنة   2021(  2020/2021ام الدراسي  األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: ما ھو الوضع الحالي لفتح المدارس في النظام التعلیمي في الع
 ؟ 2020التقویمیة)؟ ما ھي الفترات التي تّم فیھا إغالق المدارس بالكامل أو جزئیاً وإعادة فتحھا في العام  

 
 ؟ 2021. كیف كان وضع فتح المدارس في النظام التعلیمي في األول من شباط/ فبرایر  1السؤال  

 
لتعلیم ما قبل  ا 

 االبتدائي 
المرحلة األولى من   التعلیم االبتدائي

 التعلیم الثانوي 
المرحلة الثانیة من  

 التعلیم الثانوي 
ُمغلقة بسبب التقویم المدرسي العادي (عطلة) والتخطیط لفتحھا في شباط/  

 ❏ ❏ ❏ ❏ 2021آذار/ مارس - فبرایر
اب أي خطة لفتحھا بسبب  مغلقة بسبب التقویم المدرسي العادي (عطلة) وغی

 ❏ ❏ ❏ ❏ 19- كوفید
 ❏ ❏ ❏ ❏ 19- مغلقة بسبب كوفید

 ❏ ❏ ❏ ❏ مفتوحة بالكامل 
 ❏ ❏ ❏ ❏ مفتوحة على مستوى البلد لصفوف معیّنة، مع عدم توفّر تعلّم ُمدمج 

مفتوحة في بعض المناطق لكافة الصفوف، مع عدم توفّر تعلّم مدمج. یرجى  
 ❏ ❏ ❏ ❏ التحدید 

ي مناطق معینة لصفوف معینة، مع عدم توفّر تعلّم مدمج. یرجى  مفتوحة ف
 ❏ ❏ ❏ ❏ التحدید 

 ❏ ❏ ❏ ❏ مفتوحة على مستوى البلد ولكافة الصفوف، مع توفّر تعلّم مدمج 
 ❏ ❏ ❏ ❏ مفتوحة في مناطق معینة ولكافة الصفوف، مع توفّر تعلّم مدمج. یرجى التحدید 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ، مع توفّر تعلّم مدمج. یرجى التحدید مفتوحة على مستوى البلد لصفوف معینة
مفتوحة في بعض المناطق ولبعض الصفوف، مع توفّر تعلّم مدمج. یرجى  

 ❏ ❏ ❏ ❏ التحدید 
 ❏ ❏ ❏ ❏ غیرھا. یرجى التحدید

 
 

 یرجى تحدید التفاصیل 
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الزمنیة [الفترات الزمنیة التي ال تقّل عن أسبوع كامل واحد] التي كانت فیھا المدارس مغلقة  . ھل ُسّجلت أي اختالفات بین المناطق دون الوطنیة في عدد الفترات 2السؤال  
(أي إغالق المدارس الذي فرضتھ الحكومة أو أوصت بھ والذي یؤثر على معظم    2020بالكامل (باستثناء العطل المدرسیة) من كانون الثاني/ ینایر إلى كانون األول/ دیسمبر  

 قة ما أو كلّھم)؟ التالمیذ في منط 
o   4نعم. انتقل إلى السؤال 
o  3ال. انتقل إلى السؤال 
o   5ال ینطبق. انتقل إلى السؤال 
o   5ال أعلم. انتقل إلى السؤال 

 
 :تعلیقات

 
 
 
 
 
 
 

رس بالكامل (باستثناء العطل المدرسیة) بین كانون الثاني/  . إن لم تكن ھناك اختالفات بین المناطق دون الوطنیة، فما ھو عدد الفترات الزمنیة التي أُغلقت فیھا المدا 3السؤال  
 (أي إغالق المؤّسسات التعلیمیة الذي فرضتھ الحكومة و/ أو أوصت بھ والذي یؤثّر على كل التالمیذ)؟   2020ینایر وكانون األول/ دیسمبر  

 
 ال أعلم  3أكثر من   3 2 1 0 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 :تعلیقات

 
 
 
 
 
 
 

قصى للفترات الزمنیة التي كانت فیھا المدارس مغلقة بالكامل في منطقة ما إن توفّرت اختالفات بین المناطق دون الوطنیة، الرجاء اإلشارة الى العدد األدنى والعدد األ .  4السؤال  
 ؟ 2020(باستثناء العطل المدرسیة) بین كانون الثاني/ ینایر وكانون األول/ دیسمبر  

 
 العدد األدنى للفترات الزمنیة 

 
 ال أعلم  3أكثر من   3 2 1 0 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ بتدائيالتعلیم اال 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 
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 العدد األقصى للفترات الزمنیة 

 
 ال أعلم  3أكثر من   3 2 1 0 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ لى من التعلیم الثانوي المرحلة األو
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 العدد األكثر شیوًعا للفترات الزمنیة 

 
 ال أعلم  3أكثر من   3 2 1 0 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 :تعلیقات

 
 
 
 
 
 
 

(من كانون الثاني/ ینایر إلى كانون األول/ دیسمبر)، حسب مستویات   2020في العام  [الیوم/الشھر/السنة]  . تواریخ بدء إغالق المدارس على مستوى البلد وإنھائھ  5السؤال  
  .التعلیم

ف من أسبوع كامل على  رت اختالفات بین المناطق دون الوطنیة، یرجى تقدیم معلومات عن العدد األكثر شیوًعا للفترات الزمنیة (أي الفترات الزمنیة التي تتألّ مالحظة: إن توفّ 
 .األقّل وتغّطي التواریخ األكثر شیوًعا لبدء إغالق المدارس وانھائھ) التي كانت فیھا المدارس مغلقة بالكامل في بلدكم

 
الفترة األولى التي   

 أُغلقت فیھا المدارس
الفترة الثانیة التي  

 أُغلقت فیھا المدارس
الفترة الثالثة التي  

 أُغلقت فیھا المدارس
    تاریخ بدء إغالق المدارس   -التعلیم ما قبل االبتدائي 

    تاریخ انھاء إغالق المدارس 
    تاریخ بدء إغالق المدارس  - التعلیم االبتدائي 

    تاریخ انھاء إغالق المدارس 
    تاریخ بدء إغالق المدارس  - المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
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    تاریخ انھاء إغالق المدارس 
    تاریخ بدء إغالق المدرسة  -المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي  

    تاریخ انھاء إغالق المدارس 
 

(باستثناء العطل المدرسیة والعطل الرسمیة وعطل نھایة األسبوع) التي أُغلقت فیھا   2020كانون األول/ دیسمبر   - بین كانون الثاني/ ینایر   . إجمالي عدد أیام التدریس6السؤال  
 .المدارس بالكامل، حسب مستویات التعلیم

جاء اإلشارة الى عدد األیام األدنى واألقصى واألكثر شیوًعا للتدریس الذي  مالحظة: إن سّجل بلدكم اختالفات دون وطنیة (مثًال، اختالفات بین الوالیات أو المقاطعات)، الر
 . 2020كانت فیھ المدارس مغلقة بالكامل في العام 

البیة أو كافة  لذي أثّر على غمالحظة: تشیر عبارة "المدارس مغلقة بالكامل" إلى إغالق المؤسسات التعلیمیة (أي إغالق المباني) الذي فرضتھ الحكومة و/أو أوصت بھ وا 
 .التالمیذ الملتحقین بمستوى معیّن من التعلیم

 
العدد اإلجمالي ألیام  

التدریس الذي كانت فیھا  
 المدارس مغلقة بالكامل 

العدد األدنى ألیام التدریس  
الذي كانت فیھا المدارس  

 مغلقة بالكامل 

العدد األقصى ألیام التدریس  
الذي كانت فیھا المدارس  

 مغلقة بالكامل 

عدد األكثر شیوًعا ألیام ال
التدریس الذي كانت فیھا  

 المدارس مغلقة بالكامل 
     التعلیم ما قبل االبتدائي

     التعلیم االبتدائي
     المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
     المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 
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 التقویم والمناھج المدرسیة  .2
 

 ؟ ھل ھناك اختالفات بین مستویات التعلیم والكیانات دون الوطنیة؟ 2021وفي العام  2020ه الوحدة: ما ھي تبعات الجائحة على وقت التدریس في العام األسئلة الواردة في ھذ
 

للبلدان التي تعتمد السنة    2020(  ؟2019/2020في العام الدراسي    19-ھل أُجریت/ سیتم إجراء تعدیالت على تواریخ التقویم والمناھج المدرسیة بسبب كوفید 1.1السؤال  
  التقویمیة) 

 
نعم، تمدید العام  

 الدراسي 
نعم، منح األولویة  

لمجاالت معینة  
من المنھاج أو  
 مھارات معینة 

نعم، ھذا وقٌف  
  -على أمور محددة

تستطیع المدارس/  
المناطق التعلیمیة  

أن تقّرر وتنفّذ  
تعدیالت حسب  
 تقدیرھا الخاص 

نعم، تعدیالت  
 أخرى 

، لم یتم إجراء/  ال
لن تُجرى أي  

 تعدیالت 

غیرھا، یرجى  
التحدید في قسم  

 :التعلیقات أدناه

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم االبتدائي 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 
 

للبلدان التي تعتمد السنة    2021؟ ( 2020/2021في العام الدراسي    19-ھل أُجریت/ سیتم إجراء تعدیالت على تواریخ التقویم والمناھج المدرسیة بسبب كوفید 2.1السؤال  
  التقویمیة) 

 
نعم، تمدید العام  

 الدراسي 
نعم، منح األولویة  

لمجاالت معینة  
من المنھاج أو  
 مھارات معینة 

عم، ھذا وقٌف  ن
  -على أمور محددة

تستطیع المدارس/  
المناطق التعلیمیة  

أن تقّرر وتنفّذ  
تعدیالت حسب  
 تقدیرھا الخاص 

نعم، تعدیالت  
 أخرى 

ال، لم یتم إجراء/  
لن تُجرى أي  

 تعدیالت 

غیرھا، یرجى  
التحدید في قسم  

 :التعلیقات أدناه

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي   مستوى

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 
 
 
 
 
 



 

19-المسح المشترك بین الیونسكو والیونیسیف والبنك الدولي بشأن االستجابات التعلیمیة الوطنیة لكوفید  
 

 

، الرجاء اختیار ما یصل إلى خمس  2019/2020نة خالل العام الدراسي  إعطاء األولویة لمجاالت معیّنة في المنھاج أو مھارات معیّ   1أ إذا كنتم أكدّتم في السؤال   1.1السؤال  
 :مواد ُمنحت األولویة

 
 التعلیم االبتدائي  

 1المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 2المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o انیة أو اللغات األخرى اللغات الث 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 3المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 4المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
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o  ة والمھنیة المھارات العملی 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 5المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o صاالت  تكنولوجیا المعلومات واالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 
، الرجاء اختیار ما یصل إلى خمس  2019/2020إعطاء األولویة لمجاالت معیّنة في المنھاج أو مھارات معیّنة خالل العام الدراسي    1أ إذا كنتم أكدّتم في السؤال   1.1السؤال  

 :مواد ُمنحت األولویة
 

 حلة األولى من التعلیم الثانوي المر 

 1المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o  تصاالت  تكنولوجیا المعلومات واال 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 2المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 3المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
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o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 4المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o   اللغات األخرى اللغات الثانیة أو 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 5المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o لدراسات االجتماعیة ا 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 
 
 

، الرجاء اختیار ما یصل إلى خمس  2019/2020إعطاء األولویة لمجاالت معیّنة في المنھاج أو مھارات معیّنة خالل العام الدراسي    1تم في السؤال  أ إذا كنتم أكدّ  1.1السؤال  
 :مواد ُمنحت األولویة

 
 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي  

 1المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
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o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 2المادة  

o بة واألدبالقراءة والكتا 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o ھا غیر 
o  ال أعلم 

 3المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o وجیا  التكنول 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 4المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /التربیة الدینیة 
o نولوجیا المعلومات واالتصاالت  تك 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
o  ال أعلم 

 5المادة  

o القراءة والكتابة واألدب 
o  الریاضیات 
o  العلوم الطبیعیة 
o  الدراسات االجتماعیة 
o  اللغات الثانیة أو اللغات األخرى 
o  التربیة البدنیة والصحة  
o  الفنون 
o األخالقیات /األخالقیة /بیة الدینیةالتر 
o   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
o   التكنولوجیا 
o  المھارات العملیة والمھنیة 
o  غیرھا 
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o  ال أعلم 
 

للبلدان التي تتبع    2021(  2021/ 2020 . ھل من خّطة لمراجعة اللوائح التنظیمیة (على المستوى الوطني) المتعلّقة بمدة التدریس ومحتوى المنھاج بعد العام الدراسي2السؤال  
 ؟ 19-السنة التقویمیة) نتیجةً لجائحة كوفید 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 

 .. ألف إن كان الجواب نعم، یرجى شرح أي لوائح تنظیمیة والتغییر بإیجاز2السؤال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لك في بعض المناطق و/أو لبعض الصفوف، یرجى اإلجابة على األسئلة في بعد فترة من اإلغالق، حتى ولو كان ذ 2020إذا أُعید فتح المدارس في العام 
 .4. في خالف ذلك، الرجاء االنتقال إلى القسم 3القسم 
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 إذا أُعید فتح المدارس  بالكامل / جزئیًا -إدارة إعادة فتح المدارس  .3
 

 األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: ما ھي استراتیجیات إعادة فتح المدارس؟ 
 

  ؟2020. ما ھي التدابیر اآلیلة إلى معالجة فجوات التعلّم التي نُفذت على نطاق واسع عندما أُعید فتح المدارس بعد اإلغالق األول في العام 1السؤال  
 
تقییم   

الثغرات 
في تعلّم  
التالمیذ  

التي لربما  
تراكمت 

خالل 
إغالق 

 المدرسة

التدابیر  
التعویضیة  

للحدّ من  
الفجوات 

م  في تعلّ 
التالمیذ  
(لكافة 

التالمیذ  
الذین  

یحتاجون 
 الیھا)

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
المحرومي 

 ن

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
غیر  

القادرین 
على 

الوصول  
إلى 

التعلّم  
 عن بُعد 

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
المعّرضین 

لخطر  
ّرب أو  التس

 الرسوب

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
المھاجرین 
والالجئین،  
واألقلیات  
العرقیة أو  

التالمیذ  
من السّكان  

 األصلیین 

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
الملتحقین 

ببرامج  
ذات توّجھ  

 مھني

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على 

التالمیذ  
في 

لمرحلة  ا
الثانیة من  

التعلیم  
الثانوي،  

مع امتحان  
وطني في  
نھایة العام  

الدراسي  
2019/20

(أو   20
2020  

بحسب  
السنة  

 التقویمیة) 

التدابیر  
التعویضیة  
مع تركیز  

خاص 
على جمیع  

التالمیذ  
الذین  

ینتقلون من  
مستوى  

إسكد إلى  
المستوى  

 التالي

ال شيء   غیرھا
منھا / ال  

 ینطبق 

 ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ م ما قبل االبتدائيالتعلی
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 

مج التعویضیة أو المسّرعة أو زیادة الوقت المخّصص للتعلیم الحضوري)، باإلضافة الى الوقت العادي للتعلّم الحضوري، أو  . إذا اعتُمدت تدابیر تعویضیة (مثل البرا 2السؤال  
  ، فمتى كانت محدّدة إجماًال؟2020لمعالجة الفجوات التعلّمیة، بعد إعادة فتح المدارس في العام 

 
خالل العطل   

المدرسیة  
 المقررة 

خالل عطل  
 نھایة األسبوع 

بعد وقت  
المدرسة (بعد  
وقت الحصص  

الدراسیة  
 العادي) 

 ال أعلم  غیرھا  ال ینطبق 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 

 غیر ذلك، یرجى التحدید
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 ؟ 2020ریبیة للتالمیذ الذین التحقوا بالمدارس حضوریًا بعد إعادة فتح المدارس في العام  . ما ھي الحصة التق 3السؤال  
 
 الفترة األولى التي أعید فیھا فتح المدارس 

 التعلیم ما قبل االبتدائي

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  نم  أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 التعلیم االبتدائي

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 
 ؟ 2020رس في العام  . ما ھي الحصة التقریبیة للتالمیذ الذین التحقوا بالمدارس حضوریًا بعد إعادة فتح المدا 3السؤال  

 
 الفترة الثانیة التي أعید فیھا فتح المدارس 

 التعلیم ما قبل االبتدائي

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o ودمرص  غیر /  أعلم ال 

 التعلیم االبتدائي
o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
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o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال  

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال  

 
 ؟ 2020. ما ھي الحصة التقریبیة للتالمیذ الذین التحقوا بالمدارس حضوریًا بعد إعادة فتح المدارس في العام  3السؤال  

 
 ة التي أعید فیھا فتح المدارسلثالفترة الثا 

 التعلیم ما قبل االبتدائي

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 التعلیم االبتدائي

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 ن م أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o مرصود غیر /  أعلم ال  

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   ةكاف 
o مرصود غیر /  أعلم ال  

 غیر ذلك، یرجى التحدید
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  ؟ 2020. ما ھي استراتیجیات إعادة فتح المدارس (بعد اإلغالق األول) التي تّم تنفیذھا في بلدكم في العام  4السؤال  
 
العودة   

الفوریة 
إلى 

الجدول  
الزمني 
العادي  

وحضور 
التالمیذ،  
مع اتخاذ  
االحتیاطا

ت 
یة الصح 

 الالزمة 

العودة  
التدریجیة  

للتالمیذ  
(مثًال،  
حسب 

الدفعات 
 العمریة)

تعدیالت  
على 

الترتیبات  
المادیة في  

المدرسة  
و/أو  

الفصول 
 الدراسیة

تعدیالت  
على 

برامج  
التغذیة  

 المدرسیة

ال غداء  
أو وجبات  

في 
المدرسة  

(إعادة 
الفتح 

تقتصر  
على 

الفصول 
الدراسیة  
وأنشطة  

التعلّم  
 فقط) 

بین   الجمع
التعلّم عن  

بُعد  
والتعلّم  

الحضور 
 ي

حضور 
الفصول 
الدراسیة  

وفق 
 مناوبات

تدریس  
الفصول 
الدراسیة  

یجري في 
الفسح  

الخارجیة 
 للمدارس

عودة  
التالمیذ  

والمعلّمین  
وقٌف على  

نتائج  
اختبار 

 19-كوفید

الحدّ من  
األنشطة  
الخارجة  

عن  
المناھج  

الدراسیة  
 أو تعلیقھا

غیرھا  
(الرجاء  

 د) التحدی

ال شيء  
من  

التدابیر/  
االستراتي 

جیات 
المذكورة 

 أعاله

 ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 غیر ذلك، یرجى التحدید
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 أنظمة توفیر التعلیم عن بُعد  .4
 

تمّر  خالل الجائحة؟ ما ھو نوع الموارد التي سیس األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: تستكشف ھذه الوحدة استراتیجیات التعلّم عن بُعد. ما ھي أسالیب التعلّم عن بُعد التي تّم اعتمادھا 
 استخدامھا عند إعادة فتح المدارس؟ ھل ستستمّر طرائق التعلّم عن بُعد عند إعادة فتح المدارس؟ 

 
  ؟2021و/أو  2020. ما ھي حلول التعلّم عن بُعد التي تم توفیرھا/ یتم توفیرھا في بلدكم خالل الجائحة في العام 1السؤال  

 
منصات على   

 اإلنترنت 
الھواتف   التلفزیون 

 المحمولة 
الرزم التي   اإلذاعة 

یأخذھا التلمیذ  
 الى المنزل 

طریقة أخرى  
للتعلّم عن بُعد  

(یرجى  
 التحدید) 

 ال شيء منھا

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ وي المرحلة الثانیة من التعلیم الثان

 
 :یرجى تقدیم أي رابط أو أي معلومات إضافیة حول طریقة التعلم عن بعد إذا كانت متوفرة

 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 2020 ي العام. ما ھي النسبة المئویة التقریبیة للتالمیذ (في كل مستوى من مستویات التعلیم) الذین تابعوا التعلیم عن بُعد أثناء إغالق المدارس ف 2السؤال  
 
 تقدیر  

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o أعلم  ال 
o ینطبق  ال 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o أعلم  ال 
o ینطبق ال  

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o تالمیذال  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
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o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o أعلم  ال 
o ینطبق  ال 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل%  
o 50 من  أقل  ولكن% 25  من أكثر % 
o التالمیذ  نصف حوالي 
o 75 من  أقل  ولكن% 50  من أكثر % 
o التالمیذ   كافة لیس ولكن% 75  من أكثر 
o التالمیذ   كافة 
o أعلم  ال 
o ینطبق  ال 

 
 :التعلیقات / االقتراحات

 
 
 
 
 
 

 لتقییم فعالیة استراتیجیات التعلّم عن بُعد؟   2020. ھل أُجریت أي دراسة أو تقییم (على المستوى المناطقي أو الوطني) في العام  3السؤال  
 

 اإلجابة  

 منصات على اإلنترنت

o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 التلفزیون 

o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 الھواتف المحمولة 

o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 اإلذاعة 

o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 الرزم التي یأخذھا التلمیذ الى المنزل 

o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 )یرجى التحدید(یقة أخرى للتعلّم عن بُعد طر
o نعم  
o ال  
o  ال أعلم  
o  ال ینطبق 

 
 
 
 

 :لى أي من الخیارات، یرجى تحدید طرق التقییم [الرجاء اختیار كل ما ینطبق]ب "نعم" ع. ألف إن كان الجوا3السؤال  
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  مسح األسر المعیشیة 
  تقییم المعلمین 
  تقییم الطالب 
 على سبیل المثال: تقاریر عن قدرة االتصال، إلخ)  -تحدید غیرھا (یرجى ال 

 
 :یرجى إرفاق نسخة/ رابط

 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 2020. ھل یُعتبر التعلّم عن بُعد شكالً صحیًحا من أشكال توفیر التعلیم یمكن مراعاتھ ضمن أیام التدریس الرسمیة في العام  4السؤال  
 
 إجابة  

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

o ى اإلطالق عل 
o  قلیل جدا 
o  إلى حد ما 
o  الى حد كبیر 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o  على اإلطالق 
o  قلیل جدا 
o  إلى حد ما 
o  الى حد كبیر 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o  على اإلطالق 
o  قلیل جدا 
o  إلى حد ما 
o  الى حد كبیر 
o أعلم  ال 
o  ال ینطبق 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o  على اإلطالق 
o  قلیل جدا 
o  إلى حد ما 
o  الى حد كبیر 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 
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 المدرسون والعاملون في مجال التعلیم   .5
 

 لجائحة على إدارة الموارد البشریة في التعلیم؟ األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: كیف یتم إعداد المعلّمین ألزمة أخرى؟ ما كانت تبعات ا 
 

ا الذین ُطلب منھم التدریس عن بُعد/ عبر  . ما ھي النسبة المئویة للمعلّمین (مستویات التعلیم مجتمعةً من التعلیم االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي) تقریبً 1السؤال  
 ؟ 2020في العام    اإلنترنت خالل جمیع فترات إغالق المدارس

o   ب) 1نعم، یرجى اإلجابة على السؤال    (إذا ٪25أقل من. 
o   ب) 1(إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال    ٪50ولكن أقل من   ٪25أكثر من. 
o   ب) 1حوالي نصف المدرسین (إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال. 
o   ب) 1سؤال  نعم، یرجى اإلجابة على ال  (إذا   ٪75ولكن أقل من   ٪50أكثر من. 
o   ب) 1% ولكن لیس كافة المدرسین (إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال 75أكثر من . 
o   أ) 1كافة المدرسین (إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال . 
o   2ال أعلم (إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال ( 
o   2ال ینطبق (إذا نعم، یرجى اإلجابة على السؤال ( 

 
 
 

 ، ھل  باستطاعتھم / كان باستطاعتھم التدریس من المباني المدرسیة؟ 1على السؤال   "كافة المدرسین" أُجیب ب  . أ إذا1السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
التعلیم یتّم من المباني    ، یرجى تحدید مستویات التعلیم المطلوب منھم تدریسھا وإذا كان0بخیار یشیر إلى اختالف نسبة المدرسین من  1. ب إذا أُجیب على السؤال  1السؤال  

 المدرسیة 
 
ُطلب من المعلّمین التدریس من   

 .مباني المدرسة
ُطلب من المعلّمین التدریس، ولكن  

 .لیس من مباني المدرسة
لم یُطلب من المعلمین التدریس في  

 .ھذا المستوى من التعلیم
 ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

 ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم االبتدائي 
 ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 ؟ 2020. ھل طرأت تغییرات على أجور المعلّمین واستحقاقاتھم بسبب فترة (فترات) إغالق المدارس في العام 2السؤال  

 
نعم، انخفاض أجور  

المعلّمین و/ أو  
 استحقاقاتھم 

ر  نعم، زیادة أجو
المعلّمین و/ أو  

 استحقاقاتھم 

یمكن القیام بذلك   ال تغییر 
وفقًا لتقدیر المدارس 

 المناطق  /

 ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم ما قبل االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 
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 :رجى تقدیم أي تفاصیل ذات صلة، بما في ذلك االختالفات بحسب الوضع التعاقديی
 
 
 
 
 

 . ھل تّم / یتّم توظیف معلّمین جدد إلعادة فتح المدارس خالل العام الدراسي السابق أو الحالي؟3السؤال  
 
 ) التقویمیة للبلدان التي تتبع السنة    2020(  2020/ 2019السنة الدراسیة   

 لیم ما قبل االبتدائي مستوى التع

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o ام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق یمكن القی 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 
      . ھل تّم / یتّم توظیف معلّمین جدد إلعادة فتح المدارس خالل العام الدراسي السابق أو الحالي؟3السؤال  

 
 ) التقویمیة للبلدان التي تتبع السنة    2021(  2021/ 2020نة الدراسیة  الس 

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o المناطق  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدارس / المناطق 

 
 :ةمعلومات إضافیة إذا كانت متوفر
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نوي) لالنتقال إلى التعلیم عن بُعد في  . كیف وعلى أي نطاق تّم دعم المعلّمین (مستویات التعلیم مجتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعلیم الثا 4السؤال  
 ؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2020العام  

 
 على نطاق البلد  

 اصالحصول على تدریب خ 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 الحصول على تعلیمات حول التعلیم عن بُعد (التلفزیون، اإلذاعة، منصات التعلّم، الخ) 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

االجتماعي والعاطفي (مثل مجموعات الدردشة، والمنتدیات على    -الحصول على الدعم المھني والنفسي 
 مي) اإلنترنت لتقاسم األفكار والمحتوى التعلی

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 اإلطالع على مبادئ توجیھیة للحدّ من الوقت اإلضافي الالزم إلعداد الفصول الدراسیة االفتراضیة 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

المشاركة في أنشطة التطویر المھني (مثل ورش العمل والندوات على اإلنترنت) حول علم التربیة  
 ت مع مختلف طرق التدریس واالستخدام الفعّال للتكنولوجیا

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 مثل استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة) الحصول على محتوى تدریس مكیّف وفق التعلیم عن بُعد 
(OERs) ونماذج خطط الدروس، الخ ،.) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

جاني بھذه التكنولوجیا  الحصول على أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإمكانیة الربط الم
 (كمبیوتر شخصي، جھاز محمول، قسیمة لإلنترنت المحمول السریع، إلخ.) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 لم یُقدّم أي دعم إضافي للمعلّمین 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 غیرھا 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
جتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي) لالنتقال إلى التعلیم عن بُعد في  . كیف وعلى أي نطاق تّم دعم المعلّمین (مستویات التعلیم م4السؤال  

 ؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2020العام  
 
 حسب المناطق دون الوطنیة  

 الحصول على تدریب خاص
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 (التلفزیون، اإلذاعة، منصات التعلّم، الخ)   الحصول على تعلیمات حول التعلیم عن بُعد
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

االجتماعي والعاطفي (مثل مجموعات الدردشة، والمنتدیات على    -الحصول على الدعم المھني والنفسي 
 اإلنترنت لتقاسم األفكار والمحتوى التعلیمي) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 وقت اإلضافي الالزم إلعداد الفصول الدراسیة االفتراضیة اإلطالع على مبادئ توجیھیة للحدّ من ال
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

المشاركة في أنشطة التطویر المھني (مثل ورش العمل والندوات على اإلنترنت) حول علم التربیة  
 واالستخدام الفعّال للتكنولوجیات مع مختلف طرق التدریس 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 نعم o مثل استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة) دریس مكیّف وفق التعلیم عن بُعد الحصول على محتوى ت
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(OERs) ونماذج خطط الدروس، الخ ،.) o ال 
o  ال أعلم 

الحصول على أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإمكانیة الربط المجاني بھذه التكنولوجیا  
 المحمول السریع، إلخ.)   (كمبیوتر شخصي، جھاز محمول، قسیمة لإلنترنت

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 لم یُقدّم أي دعم إضافي للمعلّمین 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 غیرھا 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
یم الثانوي) لالنتقال إلى التعلیم عن بُعد في  . كیف وعلى أي نطاق تّم دعم المعلّمین (مستویات التعلیم مجتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعل4السؤال  

 ؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2020العام  
 
 على أساس كل مدرسة على حدة 

 الحصول على تدریب خاص
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 الحصول على تعلیمات حول التعلیم عن بُعد (التلفزیون، اإلذاعة، منصات التعلّم، الخ) 
o نعم 
o ال 
o م ال أعل 

االجتماعي والعاطفي (مثل مجموعات الدردشة، والمنتدیات على    -الحصول على الدعم المھني والنفسي 
 اإلنترنت لتقاسم األفكار والمحتوى التعلیمي) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 اإلطالع على مبادئ توجیھیة للحدّ من الوقت اإلضافي الالزم إلعداد الفصول الدراسیة االفتراضیة 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

المشاركة في أنشطة التطویر المھني (مثل ورش العمل والندوات على اإلنترنت) حول علم التربیة  
 واالستخدام الفعّال للتكنولوجیات مع مختلف طرق التدریس 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 المفتوحة  مثل استخدام الموارد التعلیمیة) الحصول على محتوى تدریس مكیّف وفق التعلیم عن بُعد 
(OERs) ونماذج خطط الدروس، الخ ،.) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

الحصول على أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإمكانیة الربط المجاني بھذه التكنولوجیا  
 (كمبیوتر شخصي، جھاز محمول، قسیمة لإلنترنت المحمول السریع، إلخ.) 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 إضافي للمعلّمین   لم یُقدّم أي دعم
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 غیرھا 
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 :2020. أ یُرجى تقدیر نسبة المعلّمین المدّربین على استخدام أسالیب التعلّم عن بُعد في العام 4السؤال  
o   25أقل من ٪ 
o   50وأقل من   ٪25أكثر من ٪ 
o  حوالي نصف المعلمین 
o   75  ولكن أقل من ٪50أكثر من ٪ 
o   ولكن لیس كافة المعلمین  ٪75أكثر من 
o  كافة المعلمین 
o  غیر معروف / غیر مرصود 
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 :2020. ب یُرجى تقدیر نسبة المعلّمین الذین حصلوا على مواد لدعم التعلّم عن بُعد في العام 4السؤال  
o   25أقل من ٪ 
o   50وأقل من   ٪25أكثر من ٪ 
o  حوالي نصف المعلمین 
o   75أقل من   ولكن  ٪50أكثر من ٪ 
o   ولكن لیس كافة المعلمین  ٪75أكثر من 
o  كافة المعلمین 
o  غیر معروف / غیر مرصود 

 
 

  2020 ق المدارس في العام. ما ھي أنواع التفاعل (غیر أنواع أثناء الدروس على اإلنترنت) التي شّجعتھا الحكومة بین المعلّمین وتالمیذھم و/أو أھلھم أثناء إغال5السؤال  
  (مستویات التعلیم مجتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي)؟

 
یمكن القیام بذلك   ال أعلم  ال نعم 

وفقًا لتقدیر  
 المدارس / المناطق 

 ❏ ❏ ❏ ❏ مكالمات ھاتفیة مع التالمیذ أو األھل لضمان متابعة التالمیذ ألنشطتھم التعلیمیة 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ائل البرید اإللكتروني للتالمیذ أو األھل رس

 ❏ ❏ ❏ ❏ عبر تطبیقات أخرى للتالمیذ/ WhatsApp رسائل نصیة/ عبر تطبیق واتساب
 ❏ ❏ ❏ ❏ (Zoom, MS Teams, Facetime) تقنیات التداول عبر الفیدیو

 ❏ ❏ ❏ ❏ الزیارات المنزلیة 
 ❏ ❏ ❏ ❏ احة للمعلّمین والتالمیذ واألھل التواصل على منصات المدارس اإللكترونیة المت

 ❏ ❏ ❏ ❏ استخدام المسوح من خالل االنترنت لجمع آراء األولیاء 
إجراء محادثات منتظمة حول تقدّم التالمیذ أو استشارة األھل لتوجیھ عملیة  

 ❏ ❏ ❏ ❏ اتخاذ القرار 
 ❏ ❏ ❏ ❏ إشراك أھل المتعلّمین األصغر سنًا في التخطیط لمحتوى التدریس 

لم تتوفّر أي مبادئ توجیھیة/ جھود محددة لتشجیع التفاعل المستمّر بین المعلّم  
 ❏ ❏ ❏ ❏ وتالمیذه/ األھل 

 ❏ ❏ ❏ ❏ غیرھا: یرجى التحدید
 

 غیرھا، یرجى التحدید
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علیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي)؟ مالحظة: تشیر مبادرة  . ھل لدیكم خطط إلیالء األولویة لتلقیح المعلّمین (مستویات التعلیم مجتمعةً من الت6السؤال  
 المستقبلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل COVID-19 إلى مبادرة منظمة الصحة العالمیة لتأمین الوصول إلى لقاح COVAX كوفاكس

(https://www.who.int/initutions/act-accelerator/covax) 
o ،كتدبیر وطني یعطي األولویة للمعلمین  نعم 
o ،كجزء من مبادرة نعم COVAX لتأمین الوصول إلى لقاح COVID-19  المستقبلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
o ،عامة السّكان  بمثابةیُعتبر المعلّمون   ال 
o  اء التوضیح غیرھا، الرج 
o  ال أعلم 

 
 غیرھا، الرجاء التوضیح 

 
 
 
 
 
 

 . أ ھل لدیكم معاییر لتحدید األولویات بین المعلمین؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 6السؤال  
o  نعم حسب الفئة العمریة 
o ،حسب المستوى التعلیمي  نعم 
o ،حسب المستوى دون الوطني  نعم 
o  نعم. غیرھا. یرجى التوضیح____________ 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 غیرھا، الرجاء التوضیح 

 
 
 
 
 
 
 

 . ب متى من المخطط البدء بتلقیح المعلّمین؟ 6السؤال  
 
 بدء فترة التلقیح  

 ❏ 2021الربع األول من العام 
 ❏ 2021الربع الثاني من العام 
 ❏ 2021الربع الثالث من العام 
 ❏ 2021الربع الرابع من العام 

2022 ❏ 
 ❏ ال یزال غیر محدد

 ❏ ال أعلم 
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 تقییم التعلّم واالمتحانات .6
 

 على االمتحانات؟ كیف ستضمن المدارس إجراء تقییم عادل لكفایات التالمیذ وقدراتھم في نھایة العام خالل الجائحة؟  19- األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: كیف أثّرت أزمة كوفید
 

  للبلدان التي تتبع السنة التقویمیة)؟  2020(  2020/  2019لتغییرات التالیة على االمتحانات الوطنیة بسبب الجائحة خالل العام الدراسي . ھل أدخلتم أیًا من ا 1السؤال  
 
المرحلة األولى من   التعلیم االبتدائي 

 التعلیم الثانوي 
المرحلة الثانیة من  

 التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ تأجیل / إعادة جدولة االمتحانات 

 ❏ ❏ ❏ عدیل محتوى االمتحانات (مثًال، المواضیع المشمولة أو عدد األسئلة) ت
 ❏ ❏ ❏ تعدیل طریقة إجراء االمتحانات (مثًال على الحاسوب أو على اإلنترنت) 

إدخال تدابیر إضافیة للصحة والسالمة (مثًال، مساحة إضافیة بین المقاعد لضمان تباعد  
 ❏ ❏ ❏ الطالب) 

 ❏ ❏ ❏ التحقق من صحة التعلّم (مثًال تقییم محفظة تعلّم  الطالب)   /اعتماد تقییم بدیل
 ❏ ❏ ❏ إلغاء االمتحانات واستخدام مقاربة بدیلة التخاذ القرارات المھمة (مثًال العالمات المحتسبة) 

 ❏ ❏ ❏ غیرھا (یرجى التحدید)
 ❏ ❏ ❏ لم یتم إدخال أي تغییرات 

 ❏ ❏ ❏ ال أعلم 
 ❏ ❏ ❏ ال ینطبق 

 
 ھا (یرجى التحدید)غیر

 
 
 
 
 
 

  ؟2020في العام  19- . ھل اتُخذت أي خطوات لتقییم ما إذا ُسّجلت خسائر في التعلّم نتیجةً إلغالق المدارس بسبب ـكوفید2السؤال  
 
نعم، جرى تقییم   

التالمیذ على  
المستوى  
 الوطني 

نعم، جرى تقییم  
التالمیذ على  
المستوى دون  

 الوطني 

نعم، جرى تقییم  
المیذ على  الت

مستوى  
الفصول  

الدراسیة (تقییم  
تكویني من قبل  

 المعلّمین) 

لم یتم تقییم  
الطالب بعد  
ولكن ھناك  

خطة لتقییمھم  
 بطریقة موحدة

لیس ھناك خطة  
لتقییم الطالب  
 بطریقة موحدة

 ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التعلیم االبتدائي
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
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 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ حلة الثانیة من التعلیم الثانوي المر
 

 )؟ 2020(أو نھایة العام    2020/ 2019تطال معاییر التخّرج في نھایة العام الدراسي  تعدیالت 2020. ھل تضّمنت خطط إعادة فتح المدارس في العام  3السؤال  
 
 تعدیل  

 التعلیم االبتدائي

o نعم 
o ال 
o   المدرسة  یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o   یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدرسة 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o نعم 
o ال 
o   یمكن القیام بذلك وفقًا لتقدیر المدرسة 
o  ال أعلم 
o  ال ینطبق 
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 لتمویل ا  .7
 

ل تغیرت طریقة تخصیص الموارد نتیجةً  األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: ھل خّططت البلدان لزیادة / لخفض میزانیة التعلیم العام خالل السنة المالیة الحالیة أو  المقبلة؟ ھ 
 للجائحة؟ كیف تّم توفیر موارد إضافیة للمؤّسسات التعلیمیة أثناء إغالق المدارس؟ 

 
؟ [الرجاء اختیار خیار  2021و 2020في حقل التعلیم في العاَمین  19- . ھل تم التخطیط لتغییرات في میزانیة التعلیم خالل السنة المالیة لضمان االستجابة لجائحة كوفید1  السؤال

 واحد في كل خلیة] 
 
 التقویمیة) للبلدان التي تتبع السنة  2020(  2020/ 2019إجمالي المصروفات العامة في السنة المالیة  

 المجموع 

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 التعلیم ما قبل االبتدائي

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o ي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات لم یطرأ أ 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 التعلیم االبتدائي

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o وفات لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصر 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o أعلم ال  

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 
؟ [الرجاء اختیار خیار  2021و 2020في حقل التعلیم في العاَمین  19- ة التعلیم خالل السنة المالیة لضمان االستجابة لجائحة كوفید. ھل تم التخطیط لتغییرات في میزانی1السؤال  

 واحد في كل خلیة] 
 
 
 للبلدان التي تتبع السنة التقویمیة)  2021(  2021/ 2020إجمالي المصروفات العامة في السنة المالیة  

 المجموع 

o زیادة 
o غییرات ال ت 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 زیادة o التعلیم ما قبل االبتدائي
o  ال تغییرات 
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o انخفاض 
o  ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 التعلیم االبتدائي

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تقدیرھا الخاص  تستطیع المدارس أن تقّرر حسب 
o  ال أعلم 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 الثانوي  المرحلة الثانیة من التعلیم

o زیادة 
o  ال تغییرات 
o انخفاض 
o  لم یطرأ أي تغییر على المبلغ اإلجمالي، ولكن ُسّجلت تغییرات مھمة في توزیع المصروفات 
o تستطیع المدارس أن تقّرر حسب تقدیرھا الخاص 
o  ال أعلم 

 
یة والمصروفات الرأسمالیة (مستویات التعلیم مجتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة  ھل تغیّر/ من المقّرر أن یتغیّر توزیع اإلنفاق على التعلیم بین المصروفات الجار

 ؟ 19- الثانیة من التعلیم الثانوي) نتیجةً لالستجابة التعلیمیة لكوفید 
 
 2020السنة المالیة   

 مجموع المصروفات الرأسمالیة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 اریة مجموع المصروفات الج 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 تعویضات المعلّمین 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 تعویضات الموظفین اآلخرین 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 الوجبات المدرسیة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 التحویالت النقدیة المشروطة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 ب (منح دراسیة) دعم الطال
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 قروض للطالب 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 زیادة o مصروفات جاریة أخرى 
o تغییرات  ال 
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o انخفاض 
 

لیم مجتمعةً من التعلیم ما قبل االبتدائي الى المرحلة  ھل تغیّر/ من المقّرر أن یتغیّر توزیع اإلنفاق على التعلیم بین المصروفات الجاریة والمصروفات الرأسمالیة (مستویات التع 
 ؟ 19- الثانیة من التعلیم الثانوي) نتیجةً لالستجابة التعلیمیة لكوفید 

 
 2021السنة المالیة   

 مجموع المصروفات الرأسمالیة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 مجموع المصروفات الجاریة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 ویضات المعلّمین تع
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 تعویضات الموظفین اآلخرین 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 الوجبات المدرسیة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 التحویالت النقدیة المشروطة 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 دعم الطالب (منح دراسیة) 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 قروض للطالب 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 مصروفات جاریة أخرى 
o زیادة 
o تغییرات  ال 
o انخفاض 

 
 ، فكیف تم تمویلھا؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2.أ إذا كان الجواب «زیادة» على أي من الفئات الواردة في السؤال 2السؤال  
  تمویل إضافي من مانحین خارجیین 
 عادة برمجة التمویل المخصص سابقًا / المقید إ 
  مخصصات إضافیة من الحكومة 
  إعادة تخصیص الموارد في إطار میزانیة التعلیم 
  ال أعلم 

 
[الرجاء   في حقل التعلیم؟  19- د. ما ھي المعاییر الُمستخدمة لتخصیص موارد/ أموال عامة إضافیة للتعلیم االبتدائي والتعلیم الثانوي لضمان االستجابة لجائحة كوفی3السؤال  

 اختیار كل ما ینطبق] 
  عدد الطالب / الفصول الدراسیة 
  الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة 
  المعاییر الجغرافیة 
 التالمیذ الذین لدیھم احتیاجات تعلیمیة خاصة 
  معاییر أخرى 
  ال شيء 
  ال ینطبق 
  ال أعلم 
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 معاییر أخرى، یرجى التوضیح بإیجاز 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 2020في العام  19- . ھل تغیّر توزیع اإلنفاق العام بین التعلیم االبتدائي والتعلیم الثانوي نتیجةً لالستجابة التعلیمیة لجائحة كوفید4السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال ینطبق 
o  ال أعلم 

 
 
 

 . أ إن كان الجواب "نعم"، یرجى التوضیح بإیجاز 4السؤال  
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 القرار في المؤّسسات الحكومیة مركز صنع .8
 

على التعلیم في التعلیم االبتدائي والمرحلة األولى من    19-األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: كیف تّم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤّسسات الحكومیة ذات الصلة بعواقب جائحة كوفید
 التعلیم الثانوي (حسب مستویات الحكومة)؟ 

 
 
 

  خالل الجائحة؟مستوى تّم اتخاذ القرارات التالیة في المؤّسسات التعلیمیة الحكومیة لمرحلة التعلیم االبتدائي والمرحلة األولى من التعلیم الثانوي   . على أي1السؤال  
 
المقاطعة /   مركزي  

 المنطقة / الوالیة 
دون مناطقي/  
مشترك بین  

 البلدیات 

 مدرسة  محلي

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ إغالق المدرسة وإعادة فتحھا
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ تعدیالت على التقویم المدرسي 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ موارد لمواصلة التعلم أثناء إغالق المدارس 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ برامج دعم إضافیة للطالب بعد إعادة فتح المدارس 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ متطلبات عمل المعلمین 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ تعویضات المعلّمین (بسبب تأثیر الجائحة على عبء عمل المعلّمین) 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ تدابیر النظافة إلعادة فتح المدرسة 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ تغییرات في التمویل المقدّم للمدارس 

 
 
 
 

 :التعلیقات / االقتراحات
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 وحدة اإلنصاف   .9
 

 اذھا لدعم تعلیم الفئات الضعیفة خالل الجائحة؟ األسئلة الواردة في ھذه الوحدة: إلى أي مدى تشمل اللوائح التنظیمیة المدارس الخاصة؟ ما ھي التدابیر التي تم اتخ 
 

 ) اللوائح التنظیمیة نفسھا الخاصة بكوفید التي تتبعھا المدارس الحكومیة؟ 3. ھل تتبع المدارس الخاصة المعتمدة على الحكومة (إسكد صفر إلى إسكد  1السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 

 ؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] المدارس الخاصة المعتمدة على الحكومة والمدارس الحكومیة  على بالتساوي تنطبق  ائح تنظیمیة لو "ال"، ھل یوجدن كان الجواب . أ إ1السؤال  
  خطط اإلغالق / إعادة الفتح 
  معاییر الصحة والسالمة 
  الحضور اإللزامي للطالب والمعلمین 
 طرائق التعلم عن بعد 
 غیرھا، یرجى التحدید  ________________: 

 
 غیر ذلك، یرجى التحدید

 
 
 
 
 
 
 

 ) اللوائح التنظیمیة نفسھا الخاصة بكوفید التي تتبعھا المدارس الحكومیة؟ 3. ھل تتبع المدارس الخاصة المستقلّة (إسكد صفر إلى إسكد  2السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 

 المدارس الخاصة المستقلة والمدارس الحكومیة؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق]  بالتساوي على. أ إن كان الجواب "ال"، ھل یوجد لوائح تنظیمیة تنطبق 2السؤال  
  خطط اإلغالق / إعادة الفتح 
  معاییر الصحة والسالمة 
  الحضور اإللزامي للطالب والمعلمین 
 طرائق التعلم عن بعد 
 غیرھا، یرجى التحدید:  ________________ 

 
 دغیر ذلك، یرجى التحدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19-المسح المشترك بین الیونسكو والیونیسیف والبنك الدولي بشأن االستجابات التعلیمیة الوطنیة لكوفید  
 

 

  ) أثناء الجائحة؟3. أيٌّ من التدابیر التالیة اتُخذت لدعم تعلیم الفئات الضعیفة (إسكد صفر الى إسكد  3السؤال  
 
األطفال ذوي   

 اإلعاقة 
األطفال  
  /الالجئون

المھاجرون/  
 النازحون 

األقلیات العرقیة/  
المتحدثون بلغات  

 األقلیات 

فئات سكانیة   الفتیات 
ضة  أخرى معرّ 

للخطر (مثل  
األسر الریفیة/  
النائیة، واألسر  

المنخفضة  
الدخل؛ یرجى  

 :التحدید)
دعم مالي إضافي للمتعلّمین في المجموعة (أي حصص غذائیة یأخذھا 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ التلمیذ الى المنزل، والتحویالت النقدیة) 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ بذل جھود خاصة لتحسین وصول المتعلّمین إلى البنیة التحتیة 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ أجھزة مدعومة للوصول الى التعلیم
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ مواد تعلّم ُمصّممة خصیًصا للمجموعة 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ منّصات مرنة وذاتیة الوتیرة (منّصات تعلّم غیر متزامنة) 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ال شيء منھا
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ غیرھا (یرجى التحدید)

 
 غیر ذلك، یرجى التحدید

 
 
 
 
 
 
 

   )؟3.  ما ھي تدابیر التواصل/ الدعم التي اتُّخذت لتشجیع الفئات الضعیفة من السكان على العودة إلى المدارس (إسكد صفر الى إسكد 4السؤال  
 
األطفال ذوي   

 اإلعاقة 
األطفال  
  /الالجئون

المھاجرون/  
 النازحون 

األقلیات العرقیة/  
المتحدثون بلغات  

 األقلیات 

نیة  فئات سكا الفتیات 
أخرى معّرضة  
للخطر (مثل  

األسر الریفیة/  
النائیة، واألسر  

المنخفضة  
الدخل؛ یرجى  

 :التحدید)
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المشاركة المجتمعیة لتشجیع العودة إلى المدرسة 

توفیر حوافز مالیة (مثل األموال النقدیة/ الغذاء/ النقل) أو اإلعفاء من  
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏  المدرسي) الرسوم (مثل الرسوم المدرسیة أو رسوم الزيّ 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ آلیات مدرسیة لتعقّب أولئك الذین ال یعودون إلى المدرسة 
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 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ استعراض/ مراجعة سیاسات الوصول الى التعلیم 
إجراء تعدیالت لضمان الحصول على المیاه والنظافة وخدمات  

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ الصرف الصحي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ال أعلم 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ال شيء منھا
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ غیرھا (یرجى التحدید)

 
 غیر ذلك، یرجى التحدید
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 الوحدات التكمیلیة  -ب 
 

 أنظمة توفیر التعلیم عن بعد   .10
 

ّم الوصول إلیھا عن طریق التلفزیون  . إذا كانت استراتیجیة البلد الوطنیة للتعلیم عن بُعد تشمل بّث الدروس على التلفزیون أو اإلذاعة، فما ھي نسبة السّكان التي یت1السؤال  
 واإلذاعة؟ 

 
أكثر من   ٪ 25أقل من   

وأقل   25٪
 ٪ 50من  

حوالي  
نصف  
 السكان 

أكثر من  
ولكن   50٪

 ٪ 75أقل من  

أكثر من  
ولكن   75٪

لیس كافة  
 السكان 

 ال ینطبق  ال أعلم  كافة السكان 

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ تدائي مستوى التعلیم االب

 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 
 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

 
 :معلومات إضافیة إن وجدت

 
 
 
 
 
 
 

وجھ وضع التعلّم الرقمي وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  البیان الذي یعكس على أفضل   4إلى   1.أ [السیاسة] لكّل فئة من الفئات أدناه، یرجى اختیار من  2السؤال  
 . .بلدكم

o ال توجد سیاسة تدعم التعلیم الرقمي؛ لم یتم إدخال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیات وأنشطة تعلیمیة مختارة 
o  دمج بعض تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیات وأنشطة تعلیمیة  ھناك مشروع سیاسة خاص بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجال التعلیم؛ تّم

 مختارة 
o وجیا المعلومات واالتصاالت  تم إقرار السیاسة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مجال التعلیم/ یتوفّر مشروع سیاسة یُعتبر سیاسة فعلیة إلدماج تكنول

 في التعلیم في جمیع مستویاتھ 
o االت في سیاسة التعلیم  توفّر توجیھات صریحة في مجال السیاسات تتعلق بمواضیع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/ التعلیم؛ تُنفّذ تكنولوجیا المعلومات واالتصت

 صاالتبالكامل وتسعى إلى تحویل بیئات التعلّم، وممارسات التدریس، والعملیات اإلداریة بمساعدة تكنولوجیا المعلومات واالت 
 
 
 

البیان الذي یعكس على أفضل وجھ وضع التعلّم الرقمي وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في    4إلى   1.ب [التمویل] لكّل فئة من الفئات أدناه، یرجى اختیار من  2السؤال  
 .بلدكم

o  صاالت/ التعلّم عن بُعدما من مصروفات عامة أو تتوفّر مصروفات عامة بحدّھا األدنى على تكولوجیا المعلومات واالت 
o توفّر مصروفات عامة عرضیة وغیر منتظمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/ التعلّم عن بُعدت 
o متعلقة بھاھناك مصروفات عامة منتظمة على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/ التعلّم عن بُعد، مخّصصة للبنود المتعلّقة بالبنیة التحتیة وغیر ال 
o علّقة بالبنیة التحتیة  ناك مصروفات عامة إضافیة (عالوة على المصروفات العادیة) على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/ التعلّم عن بُعد، مخّصصة للبنود المتھ

 وغیر المتعلقة بھا
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كس على أفضل وجھ وضع التعلّم الرقمي وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  البیان الذي یع  4إلى   1.ج [الشراكات] لكّل فئة من الفئات أدناه، یرجى اختیار من  2السؤال  
 .بلدكم

o  ال توجد شراكات بین القطاَعین العام والخاص لتمكین مبادرات التعلّم الرقمي أو دعمھا 
o  بعض الشراكات بین القطاَعین العام والخاص لتمكین مبادرات التعلّم الرقمي أو دعمھا 
o  مبادرات الشراكة بین القطاَعین العام والخاص المتعلقة بالتعلّم الرقمي  التزام بتنسیق 
o التزام صریح بدمج مبادرات الشراكة بین القطاَعین العام والخاص المتعلّقة بالتعلّم الرقمي وتنسیقھا ورصدھا 

 
 

ان الذي یعكس على أفضل وجھ وضع التعلّم الرقمي وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  البی  4إلى  1.د [الرصد والتقییم] لكّل فئة من الفئات أدناه، یرجى اختیار من 2السؤال  
 .في بلدكم
o حتیة؛ ال یُقاس تأثیر التعلّم  ال یتوفّر أي رصد أو یتوفّر بحدّه األدنى؛ ومتى توفّر الرصد، یكون غیر منتظم وغیر مكتمل ویتعلّق بشكل رئیس بالوصول الى البنیة الت

 عن بُعد
o  ّات في  على المدخالت؛ یُقاس تأثیر التعلّم عن بُعد بشكل غیر منتظم؛ تتعلق معظم قیاسات التأثیر بالتغییر في المواقف والتصورات إزاء التغیر  بمعظمھز الرصد یرك

 النشاط 
o ؛ یتم تنفیذ بعض أنشطة الرصد والتقییم المستقلة  ھناك رصد منتظم لمدخالت النظام؛ یقاس تأثیر التعلّم عن بُعد بانتظام؛ تتعلق بعض القیاسات بمخرجات التعلم

 المنتظمة أو المنھجیة للتعلّم عن بُعد
o  مجال السیاسات التي تتعلّق یتوفّر نظام قوي للرصد والتقییم لقیاس استخدام التعلّم عن بُعد وتأثیره، بما في ذلك مخرجات التعلّم؛ تستند الخیارات والقرارات في

 األدلة؛ تُعدّ وظیفة الرصد والتقییم مستقلة عن وظیفة منفذي المشاریع  بالتعلّم عن بُعد إلى
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 ومكافحتھ 19-البروتوكوالت/ المبادئ التوجیھیة الصحیة للوقایة من فیروس كوفید .11
 
 

 ؟ . ھل أصدرت أو أقّرت وزارة التعلیم أي مبادئ توجیھیة وتدابیر محدّدة تتعلّق بالصحة والنظافة للمدارس1السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال ینطبق إذ تقع مسؤولیة وضع المبادئ التوجیھیة الصحیة على عاتق وحدات إداریة أخرى 
o  ال أعلم 

 
 

 . 3إلى السؤال    الرجاء االنتقالوإال ف 2  ، یرجى اإلجابة على السؤال"نعم"  1كانت اإلجابة على السؤال  إذا 
 

 الرجاء اختیار كل ما ینطبق]  التوجیھیة؟ [ المبادئ . ما الذي تغّطیھ ھذه 2السؤال  
 تعزیز التباعد الجسدي 
  تعزیز ممارسات غسل الیدین بالماء والصابون أو بمعقّم یدین یحتوي على سبیرتو 
  (مثل استخدام الكمامات) تعزیز نظافة الجھاز التنفّسي 
  تحسین مرافق غسل الیدین 
 لتھ زیادة تنظیف وتعقیم أسطح ومعدات تحضیر الطعام ومناو 
  تحسین إدارة النفایات الُمعدیة 
  العزلة الذاتیة للموظفین والطالب الذین المعرضین / المصابین 
  فحص الحرارة في المدرسة 
 في المدارس  19- إجراء اختبار لكشف كوفید 
  19-تتبّع الموظفین والتالمیذ المصابین/ المعّرضین لكوفید 
  استمارة / تطبیق الفحص الذاتي 
 یرجى تحدید ما إذا كانت المبادئ التوجیھیة تتضّمن عناصر أخرى غیرھا :  _____________________ 

 
 

 غیر ذلك (یرجى التحدید)
 
 
 
 
 
 
 
 

 . أ كیف یتّم رصد تطبیق ھذه المبادئ التوجیھیة؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2السؤال  
  المسوحات الوطنیة أو دون الوطنیة 
 بل مسؤولي التعلیم و / أو الصحة الوطنیة أو دون الوطنیة عملیات التفتیش من ق 
  عملیات التفتیش من قبل مسؤولي التعلیم و / أو الصحة المحلیین 
  من خالل لجنة مدرسیة 
 (یرجى التحدید) غیر ذلك 
 ج 2نتقل إلى السؤال  إ  -  ال توجد مراقبة لتطبیق إرشادات الصحة والنظافة. 

 
 
 

 د)غیر ذلك (یرجى التحدی
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 ؟ . ب إذا توفّرت معلومات عن الرصد، ما ھي نسبة المدارس أو المؤّسسات التعلیمیة األخرى التي تنفّذ المبادئ التوجیھیة للصحة والنظافة2السؤال  
o   25أقل من ٪ 
o   50ولكن أقل من   ٪25أكثر من ٪ 
o  حوالي نصف المدارس 
o   75ولكن أقل من   ٪50أكثر من ٪ 
o   ن لیس كل المدارس ولك ٪75أكثر من 
o  كافة المدارس 
o  غیر معروف / غیر مرصود 
o  ال ینطبق 

 
 . ج ما ھي التحدیات والعقبات التي تعترض تنفیذ التدابیر المحددة؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 2السؤال  
  عدم التزام الجمھور بالسالمة 
  ثقافة السالمة السیئة 
  ستوى المجتمعات المحلیة غیاب االلتزام اإلداري والدعم على م 
  عدم وجود تطبیق صارم للوائح منظمة الصحة العالمیة 
  االفتقار إلى الموارد الالزمة لتنفیذ تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماعیة 
  االفتقار إلى المرافق الطبیة على مستوى المجتمع المحلي 
  لصحيعدم وجود خدمات من الباب للباب خالل فترة الحجر ا 
  عدم التواصل السلیم بین المستشارین الصحیین والجمھور 
  عدم وجود سیاسات حكومیة 
  الوصم العام 
  ال أعلم 
 (یرجى التحدید) غیر ذلك 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 
 
 
 
 
 

یفة ومرافق المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة للجمیع) الكافیة لضمان  . ھل تتوفّر الموارد والسلع (مثل الصابون والكمامات) والبنیة التحتیة (مثل المیاه النظ3السؤال  
 سالمة المتعلّمین وجمیع موّظفي المدارس؟ 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 . أ كیف یتم تمویل الموارد الالزمة لسالمة المتعلّمین وموظفي المدارس؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 3السؤال  
  یة الجھات المانحة الخارج 
  مخصصات إضافیة من الحكومة 
 إعادة تخصیص الموارد ضمن میزانیة التعلیم 
  إعادة تخصیص میزانیة الحكومة عبر الوزارات 
  ال أعلم 
 (یرجى التحدید) غیر ذلك 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)
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ي رحلتھم من وإلى المدرسة مشمولة في خطط إعادة فتح المدارس/ یجري تنفیذھا مع إعادة فتح  . أيٌّ من التدابیر التالیة لضمان صحة التالمیذ/المتعلمین وسالمتھم ف 4السؤال  
 المدارس؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 

 
 واصل بشأنھا  سة وللتإشراك المجتمع المدرسي بأكملھ في وقت مبكر وبصورة متكّررة لتطویر القواعد واإلجراءات واألدوار اآلیلة إلى دعم رحلة آمنة إلى المدر

 ولتنسیقھا
 ضمان التباعد الجسدي أثناء مغادرة وسائل النقل والصعود الیھا 
  إعطاء األولویة للنقل النشط من دون سیارة لدعم التباعد الجسدي 
  جعل االنتقال الى/ من المدرسة مشیًا أو على الدراجة أو الدراجة الناریة الصغیرة (سكوتر) أو في كرسي متحرك آمنًا 
  مساعدة الطالب الذین یأتون على الدراجة أو الدراجة الناریة الصغیرة (سكوتر) على اتباع البروتوكوالت 
  الحدّ من استخدام المركبات الخاصة 
  (من حیث تنفیذ بروتوكوالت الصحة والنظافة ذاتھا) اعتبار الباصات المدرسیة بمثابة امتداد لقاعة الدراسة 
 فة في وسائل النقل العام والمشترك تعزیز السالمة والنظا 
  ضمان المساواة في االنتقال من / إلى المدرسة للسكان المھمشین 
  أیا من التدابیر المذكورة أعاله 
  ال أعلم 

 
 

 :. ھل اتُخذت أي تدابیر للحدّ من تأثیر إغالق المدارس على رفاه التالمیذ؟ یرجى تحدید كافة التدابیر التي تنطبق5السؤال  
 
 الرجاء اختیار كل ما ینطبق  

 ❏ االجتماعیة والعقلیة للمتعلمین (مثل االستشارة عبر اإلنترنت) -دعم الصحة النفسیة 
 ❏ خدمات إضافیة لحمایة الطفل 

 ❏ تقدیم الدعم لمواجھة االنقطاع في خدمات الوجبات المدرسیة (مثل توزیع الوجبات وبنوك األغذیة والقسائم) 
 ❏ المعلمین أو مدیري المدارس مكالمات منتظمة من 

 ❏ ال توجد تدابیر 
 ❏ ال أعلم 

 ❏ غیر ذلك (یرجى التحدید)
 

 غیر ذلك (یرجى التحدید)
 
 
 
 
 
 
 

بلدكم (مثل التغطیة والنطاق  رة في إلى القائمة أعاله، یرجى اإلشارة إلى تدابیر الرفاه التي تُعتبر األكثر أھمیةً وشرح في سطر أو سطرین كیفیة تنفیذ التدّخالت المختا  استنادا
  وطریقة التنفیذ وما إلى ذلك)
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 2021وحدة التخطیط للعام  .12

 
 قرار حول ما إذا كان ینبغي إغالق المدارس مرةً أخرى؟  التخاذ. ھل وضعت الحكومة معاییر أو قواعد محدّدة 1السؤال  
o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 
o  ن أو القادة المدرسیین تُرك األمر لتقدیر القادة المحلیی 

 
 . 2السؤال   إلى.أ. وإال، االنتقال 1الجواب "نعم، الرجاء اإلجابة على السؤال  إذا كان

 
 فما ھي المعاییر المحدّدة التي تساعد في تحدید ما إذا كان ینبغي إغالق المدارس من جدید؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق]  الجواب "نعم"،أ إن كان  -  1السؤال  
 عدالت االنتشار الوطنیة م 
  معدالت االنتشار المحلیة 
  تفّشي المرض في المدرسة 
 غیرھا، یرجى التحدید 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 
 
 
 
 

 : إلى المستند الذي یسرد ھذه المعاییر بمزید من التفصیل  الرابطیرجى تحمیل أو تقدیم 
 
 
 

  أو ما بعده؟  2021خاذھا لتسھیل وصول التالمیذ بالبنیة التحتیة للتعلّم عن بُعد عبر اإلنترنت في العام  . ما ھي التدابیر التي اتُخذت/ سیتم ات2السؤال  
 
على أساس كل مدرسة   حسب المنطقة  على المستوى الوطني 

 على حدة 
 ❏ ❏ ❏ عرض/ التفاوض على الوصول إلى اإلنترنت بتكلفة مدعومة أو بدون تكلفة 

 ❏ ❏ ❏ نیة للوصول األجھزة المدعومة / المجا
 ❏ ❏ ❏ لم تتخذ أي تدابیر 

 ❏ ❏ ❏ :غیرھا (یرجى التحدید)
 ❏ ❏ ❏ ال أعلم 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)
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ت، والموظفین  اال. ھل تّم توظیف/ سیتّم توظیف موظفي تعلیم جدد من غیر المدّرسین (مثل المستشارین، وعلماء النفس، وموظفي تكنولوجیا المعلومات واالتص3السؤال  
 ؟ 2021اإلداریین، وموظفي التنظیف والطھاة وما إلى ذلك) إلعادة فتح المدرسة للعام  

o   أ) 3نعم (إذا كان األمر كذلك، یرجى اإلجابة على السؤال. 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 :فھم ولماذا؟  یرجى تحدید"نعم"، فمن ھم الموّظفون اإلضافیون الذین تم/ سیتم توظی 3. أ إن كان الجواب على السؤال  3السؤال  

 
 
 
 
 
 
 

 . یرجى تحدید تقدیر لعدد األطفال (أو النسبة المئویة لألطفال) الذین سیتم تقییمھم لتقییم فقدان التعلّم أثناء إغالق المدرسة 4السؤال  
 
 الفترة األولى التي أعید فیھا فتح المدارس 

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

o 25 من أقل٪  
o  50  من وأقل  ٪ 25  من رأكث ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o مرصود  غیر /  معروف  ر غی 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 
 طفال (أو النسبة المئویة لألطفال) الذین سیتم تقییمھم لتقییم فقدان التعلّم أثناء إغالق المدرسة . یرجى تحدید تقدیر لعدد األ 4السؤال  

 
 الفترة الثانیة التي أعید فیھا فتح المدارس 

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 
o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
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o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 
 التعلّم أثناء إغالق المدرسة  . یرجى تحدید تقدیر لعدد األطفال (أو النسبة المئویة لألطفال) الذین سیتم تقییمھم لتقییم فقدان 4السؤال  

 
 الفترة الثالثة التي أعید فیھا فتح المدارس 

 مستوى التعلیم ما قبل االبتدائي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 مستوى التعلیم االبتدائي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 المرحلة األولى من التعلیم الثانوي 

o 25 من أقل٪  
o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

  ٪25 من أقل o المرحلة الثانیة من التعلیم الثانوي 
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o 50  من وأقل  ٪ 25  من أكثر ٪ 
o الطالب  نصف حوالي 
o 75  من  أقل ولكن  ٪ 50  من أكثر ٪ 
o الطالب  كافة لیس  ولكن  ٪ 75  من أكثر 
o الطالب   كافة 
o  مرصود  غیر /  معروف  غیر 

 
 

 ؟ [الرجاء اختیار كل ما ینطبق] 19-. ھل خّطط بلدكم ألي برامج تدریبیة أو أنشطة جدیدة للعاملین المتضّررین استجابةً لجائحة كوفید 5السؤال  
  التدریب على المھارات الرقمیة 
 یز التعلّم االجتماعي والعاطفي والرفاه من أجل التعافي الشامل والعمل الالئق وتعزیز فرص العمل تعز 
  تنمیة المواقف والمعرفة والسلوك من أجل التنمیة المستدامة 
 التثقیف والتعلّم الصحي 
 (یرجى التحدید) غیرھا 
 ال شيء منھا 
  ال أعلم 

 
 غیر ذلك (یرجى التحدید)

 
 
 
 
 
 
 
 واالستجابة لھ لتعزیز جھود االستجابة في مجال التعلیم؟  19- . ھل خّطط بلدكم إلجراء مسح ألصحاب المصلحة الوطنیین حول تأثیرات كوفید6سؤال  ال 

o نعم 
o ال 
o  ال أعلم 

 
 :روابط ذات صلة /(URL) اوین مواقع الكترونیةوالتعلیم في بلدكم وتقدیم أي عن  19-. یرجى إخبارنا عن المسائل أو الحلول الحالیة المتعلّقة بـكوفید 7السؤال  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافقة
 
 
 

  ھل توافقون على إدراج المعلومات المقدّمة في ھذا االستبیان في قاعدة بیانات أُلغیت منھا الھویات ومتاحة للجمھور؟ 
 

كنتم ال توافقون، سیتم استخدام المعلومات ألغراض التحلیل، ولكنھا لن تظھر في  إذا  .مالحظة: لن یتم الكشف عن اسمكم ومعلومات االتصال الخاصة بكم في قاعدة البیانات
 .قاعدة البیانات

 
o نعم 
o ال 


