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Introduction 
 
The JIS Continuity of Education Policy is in the 
event of a prolonged school closure or student 
absence. It is a critical component of school 
emergency management, and promotes the 
continuation of teaching and learning despite 
circumstances that interrupt normal school 
attendance for one or more students.  
 
The aim is to ensure that an effective education 
program continues, insofar as possible whatever 
the context. 
 
Key areas 
 
1. Communication and Routines 
2. Structures for Student Success 
3. Instruction and Assessment 
4. Ensuring Accessibility 
5. Safety and Wellbeing for Staff & Students 
6. JIS Educational Continuity Contingency 
Plan 
 
 
1. Communication & Routines 
 
Collaboration and collegiality among school 
leaders and staff are critical in arriving at agreed 
solutions to any challenges faced. This is 
important to ensure the collective wellbeing and 
support for the additional efforts needed to 
sustain the implementation of appropriate 
programs of learning for all students.  
 
• School leaders will maintain oversight of 
teachers’ work in facilitating continuity of 
provision for all students throughout the period 
of new arrangements. 
 
• Regular meetings between counterpart 
teachers are to be held to maintain staff 
relations, support each other and to plan and co-
ordinate students’ learning.  
 
• Regular meetings are to take place to 
ensure consistency in terms of the school and 

 المقدمة
 

هي في حالة إغالق المدرسة لفترة  JISاستمرارية التعليم سياسة 

طويلة أو غياب الطالب. إنه عنصر حاسم في إدارة الطوارئ 
المدرسية ، ويعزز استمرار التدريس والتعلم على الرغم من 

الظروف التي تعطل الحضور المدرسي العادي لطالب واحد أو 
 أكثر.

 
 
 
 

امج تعليمي فعال قدر والهدف من ذلك هو ضمان استمرار برن
 اإلمكان مهما كان السياق.

 
 

 المجاالت الرئيسية
 
 االتصاالت والروتينات. 1

 هياكل نجاح الطالب. 2

 التعليمات والتقييم. 3

 ضمان الوصول. 4

 سالمة ورفاهية الموظفين والطالب. 5

 JISخطة طوارئ استمرارية التعليم . 6

 
 
 
 االتصاالت والروتينات. 1

 
والزمالة بين قادة وموظفي المدرسة أمًرا بالغ األهمية  يعد التعاون

في الوصول إلى حلول متفق عليها ألي تحديات تواجه. هذا مهم 
لضمان الرفاهية الجماعية ودعم الجهود اإلضافية الالزمة للحفاظ 

 على تنفيذ برامج التعلم المناسبة لجميع الطالب.
 
 
 
 
عمل المعلمين في  سيحافظ قادة المدارس على اإلشراف على• 

تسهيل استمرارية توفير جميع الطالب طوال فترة الترتيبات 
 الجديدة.

 
 
 
ستعقد اجتماعات منتظمة بين المعلمين النظراء للحفاظ على • 

عالقات الموظفين ودعم بعضهم البعض ولتخطيط وتنسيق تعلم 
 الطالب.

 
 
لق من المقرر عقد اجتماعات منتظمة لضمان االتساق فيما يتع• 

بالمدرسة والمعلمين الذين لديهم توقعات معقولة من الطالب 
 وأولياء أمورهم أو أولياء أمورهم.
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teachers having reasonable expectations of 
students and their parents or guardians. 
 
Staff Communication & Collaboration: 
 
• Communication between staff members 
should remain regular using Microsoft Teams, 
Email and any applications deemed appropriate 
by JIS school management. 
• Regular staff meetings using Microsoft 
Teams are to be scheduled to plan, provide 
support and advice, and to share good practice: 
- Teacher counterpart meetings 
- Leadership and Management teams 
- Administration 
- Activities 
 
 
Student Communication: 
 
Teacher feedback to students must be 
maintained to ensure continuity and progression 
in learning, to affirm students’ work and to 
ensure that students stay motivated and focused 
while working remotely. 
 
Teachers are to ensure that: 
 
• They respond regularly to students with 
helpful feedback on the work that the students 
submit to them. 
• They are flexible and agree to timelines 
for return of work with students. 
• Their feedback is relevant and easily 
understood. 
• Their feedback informs the next stage of 
learning. 
• Their feedback is manageable for both 
teachers and students. 
• Their feedback is specific – there should 
not be an over-reliance on self-correcting tools or 
generic feedback.   
• Feedback is obtained from students on 
how well the process is working for them. 
• Students remain informed regarding 
ongoing activities that are being provided. 
 
 

 
 
 

 التواصل والتعاون بين الموظفين:
 
يجب أن يظل االتصال بين الموظفين منتظًما باستخدام • 

Microsoft Teams  والبريد اإللكتروني وأي تطبيقات تراها

 مناسبة. JISإدارة مدرسة 
 
ستتم جدولة اجتماعات الموظفين المنتظمة باستخدام  •

Microsoft Teams للتخطيط وتقديم الدعم والمشورة ومشاركة 
 الممارسات الجيدة: 
 
 اجتماعات نظراء المعلمين -
 فرق القيادة واإلدارة -
 االدارة -
 أنشطة -
 
 

 التواصل مع الطالب:
 

االستمرارية يجب الحفاظ على مالحظات المعلم للطالب لضمان 
والتقدم في التعلم ، لتأكيد عمل الطالب ولضمان استمرار تحفيز 

 الطالب وتركيزهم أثناء العمل عن بُعد.
 
 
 

 يجب على المعلمين التأكد مما يلي:

 
 
يستجيبون بانتظام للطالب مع مالحظات مفيدة حول العمل الذي • 

 يقدمه الطالب لهم.
 
ل الزمنية لعودة العمل مع تتسم بالمرونة وتوافق على الجداو• 

 الطالب.
 
 ردود أفعالهم مالئمة وسهلة الفهم.• 
 
 مالحظاتهم تبلغ المرحلة التالية من التعلم.• 
 
 يمكن التحكم في مالحظاتهم لكل من المعلمين والطالب.• 
 
ال ينبغي أن يكون هناك اعتماد مفرط على  -مالحظاتهم محددة • 

 ة الراجعة العامة.أدوات التصحيح الذاتي أو التغذي
 
يتم الحصول على التغذية الراجعة من الطالب حول مدى نجاح • 

 العملية معهم.
 
 يظل الطالب على اطالع باألنشطة الجارية التي يتم تقديمها.• 
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Communication with parents  
 
JIS Staff members are to remain mindful that any 
school closure might pose unique challenges and 
concerns for parents.  
 
Good channels of communication are to be 
established with parents to support them 
through agreed activities and to avoid placing an 
excessive burden on them. 
 
 
• Parents are to be advised of the online 
engagement scheduled between teachers and 
students. 
• Parents are to be informed of the 
importance of supervising the use of online 
platforms by their children. 
• Teachers are to be judicious about the 
amount of work given to students. 
• Parents are to be encouraged to engage 
in non-formal learning activities where 
appropriate to the child such as reading with and 
to children and taking part in daily exercise. 
 
 
 
2. Structures for Student Success 
 
A sense of normality is to be maintained for 
students to ensure that they continue to progress 
in their learning, despite being outside the 
classroom. Daily routine for students working 
virtually will be supported by using Microsoft 
Teams, Canvas, Ed-Admin & Class Dojo to ensure 
that the momentum of learning is not lost. 
 
It is important that every effort is made to ensure 
that: 
 
• Students will be regularly engaged in 
lessons, tasks and learning experiences across the 
range of curriculum areas or subjects. 
• Students at risk of educational 
disadvantage due to obstacles of virtual learning 
are to be identified early by teachers and the 

 
 التواصل مع أولياء األمور

 
أن يظلوا على دراية بأن أي إغالق  JISيجب على موظفي 

 للمدرسة قد يشكل تحديات ومخاوف فريدة لآلباء.
 
 
 

يجب إنشاء قنوات اتصال جيدة مع أولياء األمور لدعمهم من 
 خالل األنشطة المتفق عليها وتجنب وضع عبء مفرط عليهم.

 
 
 
يجب إخطار أولياء األمور بالمشاركة عبر اإلنترنت المجدولة • 

 مين والطالب.بين المعل
 
 
إبالغ أولياء األمور بأهمية اإلشراف على استخدام األطفال • 

 للمنصات اإللكترونية.
 
يجب أن يكون المعلمون حكماء بشأن حجم العمل المعطى • 

 للطالب.
 
يجب تشجيع الوالدين على االنخراط في أنشطة التعلم غير • 

مع األطفال الرسمية حيثما كان ذلك مناسبًا للطفل مثل القراءة 
 ومن أجل المشاركة في التمارين اليومية.

 
 
 
 

 هياكل نجاح الطالب. 2

 
يجب الحفاظ على شعور الطالب بالحياة الطبيعية لضمان 

استمرارهم في التقدم في تعلمهم ، على الرغم من وجودهم خارج 
الفصل الدراسي. سيتم دعم الروتين اليومي للطالب الذين يعملون 

 Ed-Adminو  Canvasو  Microsoft Teamsفعليًا باستخدام 

 م.لضمان عدم فقدان زخم التعل Class Dojoو 

 
 
 

 من المهم بذل كل جهد ممكن لضمان ما يلي:
 
 
سوف يشارك الطالب بانتظام في الدروس والمهام وخبرات • 

 التعلم عبر مجموعة من مجاالت المناهج أو المواد.
 
 
يجب تحديد الطالب المعرضين لخطر الحرمان التعليمي بسبب • 

وفير عقبات التعلم االفتراضي من قبل المعلمين في وقت مبكر وت
 الدعم المناسب والمنتظم.
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appropriate provision of specific and regular 
support is to be provided. 
• Regular assignments / quizzes / projects 
to students that are purposeful and manageable   
are provided. 
• Practical, regular, supportive and 
customized feedback to students on the work 
submitted is provided. 
• A whole school approach to engagement 
with students is to be adopted to ensure 
consistency of approach so as not to overburden 
students or their families. 
 
 
Engagement of Students: 
 
• Virtual Lessons are to be taught using the 
Microsoft Teams platform, supported by MS 365 
applications and Canvas 
• Engaging with parents and guardians and 
students by Ed-Admin, MS Teams, Class Dojo 
phone and email or by any means that the 
deemed appropriate by JIS Management. 
• Assignment of independent work using 
Canvas, Microsoft Teams or by any means 
deemed appropriate by JIS Management. 
• Hosting school assemblies on Microsoft 
Teams. 
• Textbooks may be delivered to newly 
registered students, when possible. 
• Virtual Lessons are to be recorded and 
made available online to support students with 
their tasks as well as those who cannot access the 
‘live’ sessions. 
• All teachers, should communicate and 
engage regularly with students to ensure that 
there is continuity in their learning. 
• There is to be a balance between the 
assignment of independent work, whether 
written or practical, online learning and other 
tasks in accordance with the learning needs of 
students and the resources available. 
• The engagement by students in learning 
opportunities and tasks should bring a sense of 
routine in their daily activities and contribute to 
their wellbeing while aiming for them to make 
progress in their learning.  

 
 
يتم توفير مهام / اختبارات / مشاريع منتظمة للطالب تكون • 

 هادفة ويمكن التحكم فيها.
 
يتم تقديم مالحظات عملية ومنتظمة وداعمة ومخصصة • 

 للطالب على العمل المقدم.
 
يجب اعتماد نهج مدرسي كامل للتعامل مع الطالب لضمان • 

 ال يثقل كاهل الطالب أو أسرهم.اتساق النهج حتى 
 
 
 
 
 

 إشراك الطالب:
 
 يتم تدريس الدروس االفتراضية باستخدام • 

 MSاألساسي المدعوم بتطبيقات  Microsoft Teamsنظام 
 Canvasو  365

-Edالتعامل مع أولياء األمور واألوصياء والطالب عن طريق • 
Admin  وMS Teams  وهاتفClass Dojo  والبريد

 مناسبة. JISاإللكتروني أو بأي وسيلة تراها إدارة 
 

 Microsoftأو  Canvasتعيين العمل المستقل باستخدام • 
Teams  أو بأي وسيلة تراها إدارةJIS .مناسبة 

 

 .Microsoft Teamsاستضافة التجميعات المدرسية على • 
 
عندما  يمكن تسليم الكتب المدرسية للطالب المسجلين حديثًا ،• 

 يكون ذلك ممكنًا.
 
يجب تسجيل الدروس االفتراضية وإتاحتها عبر اإلنترنت لدعم • 

الطالب في مهامهم وكذلك أولئك الذين ال يستطيعون الوصول 
 إلى الجلسات "الحية".

 
يجب على جميع المعلمين التواصل والمشاركة بشكل منتظم مع • 

 الطالب لضمان استمرارية تعلمهم.
 
كون هناك توازن بين إسناد العمل المستقل ، سواء يجب أن ي• 

كان كتابيًا أو عمليًا ، والتعلم عبر اإلنترنت والمهام األخرى وفقًا 
 الحتياجات التعلم للطالب والموارد المتاحة.

 
 
يجب أن يضفي انخراط الطالب في فرص ومهام التعلم إحساًسا • 

هيتهم مع بالروتين في أنشطتهم اليومية وأن يساهم في رفا
 استهدافهم إلحراز تقدم في تعلمهم.
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• Teachers are to use their professional 
expertise to determine appropriate online 
resources that match the intended learning and 
context of the students.   
• Caution is to be exercised by teachers in 
the assignment and recommendation of long lists 
of online links to protect against overburdening, 
students or parents. 
• Teachers are to be selective in their use 
of tools and environments in order to make best 
use of their time in engaging with their students 
 
Staff Professional Development 
 
• Professional Development training is to 
remain ongoing and aimed at helping teachers to 
teach and support learning online. Eg. Getting 
started, Virtual teaching strategies, How to find 
online resources, Communication with students 
and Creating Digital Resources 
 
• Additional training to be considered, as 
required: 
- Staff Wellbeing 
- Adjusting to change 
- Leading through change  
 
 
 
3. Instruction & Assessment 
 
The complex academic, behavioral and emotional 
needs of students are to be taken into 
consideration and a continuum of student 
engagement options may be implemented to 
enable students and families to develop 
predictable daily routines that include specific 
academic activities and assure that student 
proficiencies are met in a manner that address 
student needs. 
 
These include: 
 
• Virtual learning using Microsoft Teams, 
MS 365, Canvas and supporting applications 
deemed appropriate by JIS management. 
• Synchronous learning using daily school 
schedules similar to the typical school program. 

يجب على المدرسين استخدام خبراتهم المهنية لتحديد الموارد • 
المناسبة عبر اإلنترنت التي تتناسب مع التعليم المقصود وسياق 

 الطالب.
 
 
يجب توخي الحذر من قبل المعلمين في التخصيص والتوصية • 

ترنت للحماية من زيادة العبء بقوائم طويلة من الروابط عبر اإلن
 على الطالب أو أولياء األمور.

 
يجب أن يكون المعلمون انتقائيين في استخدامهم لألدوات • 

والبيئات من أجل تحقيق أقصى استفادة من وقتهم في التفاعل مع 
 طالبهم

 
 التطوير المهني للموظفين

 
يجب أن يظل تدريب التطوير المهني مستمراً ويهدف إلى • 

مساعدة المعلمين على التدريس ودعم التعلم عبر اإلنترنت. على 
سبيل المثال. البدء ، استراتيجيات التدريس االفتراضية ، كيفية 

العثور على الموارد عبر اإلنترنت ، التواصل مع الطالب وإنشاء 
 الموارد الرقمية

 
 
 ينبغي النظر في تدريب إضافي ، حسب االقتضاء:• 
 الموظفينرفاهية  -
 التكيف مع التغيير -
 القيادة من خالل التغيير -
 
 
 
 
 التعليمات والتقييم. 3

 
يجب أخذ االحتياجات األكاديمية والسلوكية والعاطفية المعقدة 

للطالب في االعتبار ، ويمكن تنفيذ سلسلة متصلة من خيارات 
مشاركة الطالب لتمكين الطالب واألسر من تطوير إجراءات 

ن التنبؤ بها تتضمن أنشطة أكاديمية محددة والتأكد من يومية يمك
 تلبية كفاءات الطالب في بالطريقة التي تلبي احتياجات الطالب.

 
 
 
 
 
 

 وتشمل هذه:
 

 MS 365و  Microsoft Teamsالتعلم االفتراضي باستخدام • 

 مناسبة. JISوالتطبيقات الداعمة التي تراها إدارة  Canvasو 

باستخدام جداول المدرسة اليومية مماثلة التعلم المتزامن • 
 لبرنامج المدرسة النموذجي.



 

JEDDAH INTERNATIONAL SCHOOL- PAGE 7 
 

• Curriculum content to be available online 
as a resource for students and families to review 
as needed. 
• Teachers to use differentiated 
instructional content and expectations to meet 
each student’s individual needs. This includes 
decisions about the best mode to provide 
instruction – synchronous learning, asynchronous 
learning, analog learning using pen and paper, 
active-learning incorporating student identified 
interests, and project-based learning. 
• Active learning of individualized 
curricular content with collaboration between 
teachers, students and family. 
• Planning activities that address goals and 
proficiencies that include feedback about 
progress and barriers and objective evaluation of 
project activities. 
• Identifying areas of interest to motivate 
engagement. 
• The development of goals including 
specific proficiencies being addressed through 
projects. 
• A specific plan that results in goals being 
developed, including the identification of 
materials that will be needed and times for 
feedback. 
• Finalizing methods of assessment, eg. 
Classwork; homework; quizzes; projects 
 
 
 
 
4. Ensuring Accessibility  
 
 
• The IT department is to ensure that 
accessibility is maintained and to remain abreast 
of application updates. 
• The school website is to be updated 
regularly. 
• Parents & students are to be asked to 
download relevant online applications eg. 
Microsoft Teams, Class Dojo etc. 
• Training is to be provided on Microsoft 
Teams, Ed-Admin, Canvas & Class Dojo and 
supporting applications for staff, students, and 

أن يكون محتوى المنهج الدراسي متاًحا عبر اإلنترنت كمورد • 
 للطالب واألسر لمراجعته حسب الحاجة.

 
يجب على المدرسين استخدام محتوى تعليمي وتوقعات متباينة • 

ذلك قرارات بشأن لتلبية االحتياجات الفردية لكل طالب. يتضمن 
التعلم المتزامن ، والتعلم غير  -أفضل وضع لتقديم التعليمات 

المتزامن ، والتعلم التناظري باستخدام القلم والورق ، والتعلم 
النشط الذي يشتمل على االهتمامات المحددة للطالب ، والتعلم 

 القائم على المشاريع.
 
 
عاون بين المعلمين التعلم النشط لمحتوى المناهج الفردية بالت• 

 والطالب واألسرة.
 
 
تخطيط األنشطة التي تتناول األهداف والكفاءات التي تشمل • 

التغذية الراجعة حول التقدم والحواجز والتقييم الموضوعي 
 ألنشطة المشروع.

 
 تحديد مجاالت االهتمام لتحفيز المشاركة.• 
 
يتم تناولها تطوير األهداف بما في ذلك الكفاءات المحددة التي • 

 من خالل المشاريع.
 
 
خطة محددة تؤدي إلى تطوير األهداف ، بما في ذلك تحديد • 

 المواد التي ستكون مطلوبة وأوقات التغذية الراجعة.
 
 
االنتهاء من طرق التقييم ، على سبيل المثال. الواجب واجب، • 

 فرض؛ اإلختبارات؛ المشاريع
 
 
 
 
 ضمان الوصول. 4

 
 
نولوجيا المعلومات ضمان الحفاظ على إمكانية يتولى قسم تك• 

 الوصول ومواكبة تحديثات التطبيق.
 
 يتم تحديث موقع المدرسة بانتظام.• 
 
يُطلب من أولياء األمور والطالب تنزيل التطبيقات ذات الصلة • 

و  Microsoft Teamsعبر اإلنترنت على سبيل المثال. 

Class Dojo .إلخ 
 
-Edو  Microsoft Teamsسيتم توفير التدريب على • 

Admin  وCanvas  &Class Dojo  والتطبيقات الداعمة
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parents to ensure true continuity and 
accessibility.   
• A range of tools and modalities for 
facilitating distance learning, are to be included 
for those with no, some, or great levels of 
technological sophistication. 
• Microsoft Teams may be used for online 
teaching. Lessons are to be recorded and made 
available to students or parent’s assisting 
younger learners in the event that they are 
unable to participate in live lessons.   
• Alternative accessibility may be provided 
for students with learning difficulties, eg. 
Individual tutoring or on-site lessons, if possible.  
• Learning materials may be provided in 
alternative formats when necessary, eg, printed 
materials in larger font. 
• A variety of methods to allow for the 
possibility of restricted access to technology and 
limited communication by students are to be 
taken into consideration.  Eg.  Microsoft Teams; 
Powerpoint presentations; Canvas; Email; Ed-
Admin; Telephone; Class-Dojo; Bulk SMS; 
Alternative online applications;  Driver delivery  
 
 
 
 
5. Safety and Wellbeing for Staff and 
Students 
 
Maintaining the safety and wellbeing of staff 
members and students, supported by their 
families, is of the utmost importance at JIS. 
 
 
Safety 
 
• Teachers should maintain the safe and 
ethical use of the internet during virtual learning  
• Principals and teachers should keep data 
safe when working from home and follow the JIS 
policies concerning confidentiality.  
• Teachers should only use the school’s 
trusted networks or cloud services and comply 
with any rules and procedures about login details 
and data sharing.  

للموظفين والطالب وأولياء األمور لضمان االستمرارية الحقيقية 
 وإمكانية الوصول.

مجموعة من األدوات والطرائق لتسهيل التعلم عن بعد ، التي • 
عض أو مستويات عالية من يتعين تضمينها لمن ليس لديهم أو ب

 التطور التكنولوجي.
 
للتدريس عبر اإلنترنت.  Microsoft Teamsيمكن استخدام • 

يجب تسجيل الدروس وإتاحتها للطالب أو أولياء األمور الذين 
يساعدون المتعلمين األصغر سنًا في حالة عدم قدرتهم على 

 المشاركة في الدروس الحية.
 
 
الوصول البديلة للطالب الذين يعانون من يمكن توفير إمكانية • 

صعوبات في التعلم ، على سبيل المثال. دروس خصوصية فردية 
 أو دروس في الموقع ، إن أمكن.

يمكن توفير المواد التعليمية بأشكال بديلة عند الضرورة ، على • 
 سبيل المثال ، المواد المطبوعة بخط أكبر.

 
متنوعة من األساليب يجب أن تؤخذ في االعتبار مجموعة • 

للسماح بإمكانية تقييد الوصول إلى التكنولوجيا ومحدودية 
؛  Microsoftاالتصال من قبل الطالب. على سبيل المثال. فرق 

 -عروض باوربوينت ؛ اللوحة القماشية؛ البريد اإللكتروني؛ إد
االدارية هاتف؛ كالس دوجو الرسائل القصيرة بالجملة؛ تطبيقات 

 نترنت ؛ توصيل السائقبديلة عبر اإل
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يعد الحفاظ على سالمة ورفاهية أعضاء هيئة التدريس والطالب 
 .JIS، بدعم من أسرهم ، في غاية األهمية في 

 
 
 

 سالمة
 
يجب على المعلمين الحفاظ على االستخدام اآلمن واألخالقي • 

 االفتراضيلإلنترنت أثناء التعلم 
يجب على المديرين والمعلمين الحفاظ على سالمة البيانات عند • 

 المتعلقة بالسرية. JISالعمل من المنزل واتباع سياسات 
 
يجب على المدرسين فقط استخدام الشبكات الموثوقة أو • 

الخدمات السحابية للمدرسة واالمتثال ألية قواعد وإجراءات حول 
 ركة البيانات.تفاصيل تسجيل الدخول ومشا
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• The IT Department should ensure that all 
stored data is adequately backed up in a secure 
manner.  
• The Management team should evaluate 
the reason for school closure and, in 
collaboration with the Health & Safety team 
apply the appropriate safety measures.  Eg. 
Covid-19 pandemic:  guidelines were produced, a 
response team appointed and safety precautions 
implemented. 
• The appropriate School Counsellor is to 
be contacted in the event of any student 
observed to be at risk.   
 
Wellbeing 
 
Staff are to remain mindful that some students 
might face challenges such as difficulties with 
virtual learning, or missing school, extra-
curricular, social activities and friends.  Teachers 
can play an important role in supporting 
normality and routine for the students and in 
encouraging healthy behaviors. 
 
 
The wellbeing of teachers is to be maintained as 
they navigate challenging situations while 
supporting their students.  
All staff members are to be encouraged to 
develop strategies and access support as 
necessary to safeguard their own wellbeing.  
Teachers should engage with their colleagues and 
school management to ensure support during 
this time.  
 
6. JIS Educational Continuity Contingency 
Plan 
 
A copy of the JIS staff handbook has been 
adapted to form part of the Continuation of 
Education Policy to be used as a source to 
provide existing and new staff with information 
about the practices, procedures, principles, and 
policies of professional conduct at Jeddah 
International School under conditions where a 
traditional schooling model is not possible.  
Individual Job Descriptions and disruption 
contingencies are outlined for easy reference. 

يجب على قسم تكنولوجيا المعلومات التأكد من أن جميع • 
 البيانات المخزنة يتم نسخها احتياطيًا بشكل مناسب وبطريقة آمنة.

 
يجب على فريق اإلدارة تقييم سبب إغالق المدرسة وبالتعاون • 

مع فريق الصحة والسالمة تطبيق تدابير السالمة المناسبة. على 
: تم وضع مبادئ توجيهية ، Covid-19سبيل المثال. جائحة 

 وتعيين فريق استجابة وتنفيذ احتياطات السالمة.
 
 
 
 
الة مالحظة يجب االتصال بمستشار المدرسة المناسب في ح• 

 تعرض أي طالب للخطر.
 
 

 الرفاهية
 

يجب أن يظل الموظفون على دراية بأن بعض الطالب قد 
يواجهون تحديات مثل صعوبات التعلم االفتراضي ، أو الغياب 

عن المدرسة ، واألنشطة الالصفية واألنشطة االجتماعية 
ة واألصدقاء. يمكن للمدرسين أن يلعبوا دوًرا مهًما في دعم الحيا

 الطبيعية والروتينية للطالب وتشجيع السلوكيات الصحية.
 

 
 
 

يجب الحفاظ على رفاهية المعلمين أثناء تنقلهم في المواقف 
 الصعبة أثناء دعم طالبهم.

يجب تشجيع جميع الموظفين على تطوير استراتيجيات والحصول 
 على الدعم عند الضرورة لحماية رفاهيتهم.

مع زمالئهم وإدارة المدرسة لضمان يجب على المعلمين التعامل 
 الدعم خالل هذا الوقت.
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لتشكل جزًءا من سياسة  JISتم تعديل نسخة من دليل موظفي 

استمرار التعليم الستخدامها كمصدر لتزويد الموظفين الحاليين 
ياسات والجدد بالمعلومات حول ممارسات وإجراءات ومبادئ وس

السلوك المهني في مدرسة جدة العالمية. في ظل الظروف التي ال 
يكون فيها نموذج التعليم التقليدي ممكنًا. تم تحديد األوصاف 

 طاع الطارئة للرجوع إليها بسهولةالوظيفية الفردية وحاالت االنق

 


