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 خالصه مدیریتی

 گیری کرونا ضرورت بازگشایی مدارس در دوران همه

آموزان و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان در شرایط فعلی است.  بازگشایی مدارس ضامن حق آموزش دانش

آموزان، حق آموزش کودکان و  کردن حق سالمت و امنیت دانش فراهم سازند که ضمن فراهمسیاستگذاران باید شرایطی را 

و جوامع دارد.  اقتصادهاو بلندمدت برای  نوجوانان نیز تأمین گردد. عالوه بر این مختل شدن خدمات آموزشی پیامدهایی جدی

 پنج تقریباًها  خانواده فقیرترین . کودکانتماعیکاهش همبستگی اجو همچنین  نزول بازده سالمت، افزایش نابرابریاز جمله 

 دور بودن از مدرسه خطر خشونت. محتمل است که از آموزش ابتدایی محروم باشند ثروتمند یها خانوادهکودکان  از بیشتر برابر

امنیت  مانند مدارس ضروری خدمات مدت، طوالنی تعطیلی این، بر عالوه. دهد یم افزایش را نیز تهدیدات برای کودکان سایر و

 رفتن بین از کند. همچنین به خاطر یم مختل را ی و روانشناسیا مشاوره های یتحما و روانی بهداشت ،مدرسه در تغذیه ،بخشی

 .شود اضطراب و استرس ایجاد ی روزمره ممکن است باعثها روالاختالل در  و همساالن تعامل با

 مالحظه مهم در بازگشایی 6

 ،اعتبار تأمین ،یسیاستگذار: قرار گیرند باید مورد توجه ریزی برنامه و شکل دادن به سطح آمادگی ارزیابی برای کلیدی بعد شش

 در مالی الزامات و سیاستی مالحظات. ی سالمتها مراقبت و در حاشیه ماندگان به دسترسی ،یادگیری ،بخش ایمنیاقدامات 

 .است الزم دیگر ابعاد از پشتیبانی برای که کند یم فراهم را محیطی هم کنار

 بهترین راهبرد بازگشایی

ای باشد که  باره است. سیاستگذاری باید به گونه بینانه ترین راهبرد در مورد بازگشایی مدارس اتخاذ سیاستی شناور در این واقع

 گشودن مدارس بگیرند.های مختلف بتوانند متناسب با شرایط موجود تصمیم به تعطیلی یا  مناطق مختلف در زمان

 گیری مؤثرند عناصری که در تصمیم

  با توجه به مسائلی مثل اهمیت تعامل مستقیم اهمیت دارددر دسترسی به نتایج یادگیری حد آموزش کالسی تا چه ،

 های بنیادی؟ گیری مهارت شکل ها در و دانش آموز در دوران دبستان و نقش بازی معلم

  یادگیری باکیفیت از راه دور تا چه حد در دسترس است؟ 

 عاطفی، فشار خانوادگی و خانگی به سرپرستان و سایر عواملِ -با توجه به دستاوردهای یادگیری، رفاه اجتماعی

 ؟دتوان ادامه دا محور، رویکرد جاری یادگیری از راه دور را تا کی می بافت

 های آنالین هستند، آیا سرپرستان دارای ابزارهای الزم برای  ریق پلتفرمکه کودکان در حال یادگیری از ط هنگامی

 حفاظت از کودکان در برابر آزار آنالین و خشونت جنسیتی آنالین هستند؟

 ؟اقدامات الزم پیشگیری و کنترل عفونت میزان آمادگی مدارس و مناطق برای انجام 

 خانگی هستند؟ های هایی از دانش آموزان در معرض خطر خشونت چه گروه 

 پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و رفاهیِ عدم شرکت کودکان در مدارس چیست؟ 
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 ای مالحظات مدرسه

 گذاری اجتماعی )یعنی اندازه کالس  های ایمن مدرسه برای کاهش خطرات مثالً فاصله توانمندی مدرسه در حفظ فعالیت

 مربوط به آب، فاضالب و بهداشت چقدر است؟ های آموزان( و نیز امکانات و روش در مقایسه با تعداد دانش

 ای چقدر است؟ اگر  های دارای ریسک مثل سالمندان و دارندگان بیماری زمینه سطح تماس بین جمعیت مدرسه و گروه

 توان انجام داد؟ تماس زیاد است، آیا اقدامات حفاظتی کافی می

 کنند؟ افراد چگونه به مدرسه رفت و آمد می 

 های بهداشتی، تراکم جمعیت و  پذیری، سالمت عمومی و توانمندی محور در ارتباط با عوامل سرایت عوامل خطر اجتماع

 های مناسب بهداشتی کدام است؟ گذاری اجتماعی و روش الزام فاصله



3 

 

 

3 

3 

 

 مقدمه

، ها خانوادهبخش بزرگی از جامعه است.  دغدغهدر روزهای گذشته موضوع چگونگی بازگشایی مدارس در سال آینده تحصیلی 

زودی قرار است  اند و به یفعلان در شرایط آموز دانشگیران توأمان نگران وضعیت تحصیلی و سالمتی  اهالی مدرسه و تصمیم

شود توجهات به اقدامات جهانی  یماعالم شود. این دغدغه باعث  1011-99جزئیات بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 

 باره معطوف گردد. دراین

در پی تصمیم کشورهای مختلف جهان برای بازگشایی مدارس، یونسکو با همکاری بانک جهانی و برنامه جهانی غذا اقدام 

نموده است. در این سیاهه اهم موضوعات طرح شده در این گزارش به  1«چارچوب بازگشایی مدارس»انتشار گزارش  به

 مند شوند. های موجود در آن بهره ینشبفارسی بازگردانده شده است تا سیاستگذاران و عموم مردم از 

ان از تحصیل در سراسر جهان است و از آموز انشددر ابتدای این گزارش آمده است که انگیزه تدوین آن موضوع بازماندگی  

ان در شرایط فعلی است، سیاستگذاران باید شرایطی را فراهم سازند که آموز دانشآنجا که باز شدن مدارس ضامن حق آموزش 

ل ان، حق آموزش کودکان و نوجوانان نیز تأمین گردد. عالوه بر این مختآموز دانشضمن فراهم کردن حق سالمت و امنیت 

نزول بازده ، افزایش نابرابریو جوامع دارد. از جمله  اقتصادهاو بلندمدت برای  شدن خدمات آموزشی پیامدهایی جدی

 .کاهش همبستگی اجتماعیو همچنین  سالمت

 چرا بهتر است مدارس گشوده شوند؟

کودکان به حاشیه رانده  هرچه. باشد داشته یک کودک یادگیری توانایی بر شدیدی تأثیر تواند یم درسی آموزش زمان در اختالل

 برابر پنج تقریباًها  خانواده فقیرترین کودکان. است کمتر نیز ها آن بازگشت احتمال نروند، مدرسه به تری یطوالن شده زمان

 و بودن از مدرسه خطر خشونت دور. محتمل است که از آموزش ابتدایی محروم باشند ثروتمند یها خانوادهکودکان  از بیشتر

 امنیت مانند مدارس ضروری خدمات مدت، طوالنی تعطیلی این، بر عالوه. دهد یم افزایش را نیز تهدیدات برای کودکان سایر

 کند. همچنین به خاطر یم مختل را ی و روانشناسیا مشاوره های یتحما و روانی بهداشت ،مدرسه در تغذیه ،بخشی

 تأثیرات این. شود اضطراب و استرس ایجاد ی روزمره ممکن است باعثها روالاختالل در  و همساالن تعامل با رفتن بین از

 مهاجران، ،اند مدت طوالنی یها بحران سایر و درگیری تأثیر تحت کشورهایی در که آنانی مانند در حاشیه، کودکان برای منفی

 بیشتر توجهی قابل طور به کنند، یم زندگی حمایتی مؤسسات در کودکانی که و معلول کودکان ها، یتاقل اجباری، یها آواره

معقولی  اقدامات تمام باشد؛ همراه با COVID-91هر کشور به  کلی واکنش با مطابق و ایمن باید مدارس بازگشایی. بود خواهد

 شود. یمآنان انجام  یها خانواده و معلمان کارمندان، ان،آموز دانش از محافظت جهت در که
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 چه زمانی باید بازگشایی شوند؟ کدام مدارس در کجا و

آموزان  اطالعات حیاتی راجع به نحوه مقابله مدارس، معلمان، دانش یعاًبازگشایی مستلزم آن است که کشورها سر برای تصمیم

ای و محلی،  های دارای پاسخ سریع از مقامات مدرسه آوری کنند. نظرسنجی جمع 19و اجتماعات با تعطیلی مدارس و کووید 

گیرندگان سپس باید ببینند یادگیری و رفاه را  توانند به ارائه این اطالعات کمک کنند. تصمیم ، مدارس و والدین میمعلمان

محور را در برابر یادگیری از راه دور در نسبت با  کرد. همچنین باید منافع آموزشِ کالس ینتوان در هر بافت، تأم چگونه می

ر نظر گرفت و توجه داشت که شواهد غیرمتقنی درباره خطر ابتال هنگام شرکت در عوامل خطر مربوط به بازگشایی مدارس د

 کالس وجود دارد.

 مالحظاتی در جهت گشودن مدارس

   پذیر، دیجیتال، مربوط به شغل خاص(  در دسترسی به نتایج یادگیری مورد نظر )بنیادی، انتقالحد آموزش کالسی تا چه

تر و  محور با کودکان کوچک اهمیت تعامل مستقیم با معلمان برای یادگیری بازیمهم است، با توجه به مسائلی مثل 

 های بنیادی؟ گیری مهارت شکل

  های  های سنی و گروه یادگیری باکیفیت از راه دور تا چه حد در دسترس است؟ )با توجه به نتایج یادگیری مورد نظر، گروه

 ای( حاشیه

  عاطفی، فشار خانوادگی و خانگی به سرپرستان و سایر عواملِ -اجتماعی با توجه به دستاوردهای یادگیری، رفاه

 ؟دتوان ادامه دا محور، رویکرد جاری یادگیری از راه دور را تا کی می بافت

  های آنالین هستند، آیا سرپرستان دارای ابزارهای الزم برای  که کودکان در حال یادگیری از طریق پلتفرم هنگامی

 برابر آزار آنالین و خشونت جنسیتی آنالین هستند؟ حفاظت از کودکان در

   )نقاط گذار کلیدی )آمادگی برای مدرسه، تکمیل مدرسه ابتدایی و رفتن به دبیرستان، تکمیل دبیرستان و رفتن به دانشگاه

 گیرد؟ ها نسبت به آن قرار می گیری و واکنش همه یرچگونه تحت تأث

   ها  دارند تا خود را با رویکردهای مختلف اجرایی و آموزشی تطبیق دهند؟ آیا آنمعلمان و مقامات آموزشی چقدر آمادگی

 اند اقدامات الزم پیشگیری و کنترل عفونت را اجرا کنند؟ توانند و آماده می

  کشی جنسی علیه  روند، مثالً خطر خشونت خانگی و بهره آیا خطرات مربوط به حفاظت درباره کودکانی که مدرسه نمی

 پسران وجود دارد؟دختران و 

  های سالمت و بهداشت و تغذیه مدارس  آیا تعطیلی مدارس باعث آسیب به سایر خدمات پشتیبانی مدارس مثل فعالیت

 شود؟ می

  پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و رفاهیِ عدم شرکت کودکان در مدارس چیست؟ 
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 های بازگشایی یتمحدود

 گذاری اجتماعی )یعنی اندازه کالس  مدرسه برای کاهش خطرات مثالً فاصلههای ایمن  توانمندی مدرسه در حفظ فعالیت

 های مربوط به آب، فاضالب و بهداشت چقدر است؟ آموزان( و نیز امکانات و روش در مقایسه با تعداد دانش

 ؟ اگر ای چقدر است های دارای ریسک مثل سالمندان و دارندگان بیماری زمینه سطح تماس بین جمعیت مدرسه و گروه

 توان انجام داد؟ تماس زیاد است، آیا اقدامات حفاظتی کافی می

 کنند؟ افراد چگونه به مدرسه رفت و آمد می 

 های بهداشتی، تراکم جمعیت و  پذیری، سالمت عمومی و توانمندی محور در ارتباط با عوامل سرایت عوامل خطر اجتماع

 بهداشتی کدام است؟های مناسب  گذاری اجتماعی و روش الزام فاصله
 

 یی ازها بخش یا) گذاری بازگشایی مدارس اولویت مختص هر منطقه، های فرصت-هزینه وتحلیل تجزیه

 گذاری اولویتجوامع، و  و مدارس در خطر کاهش اقدامات گذاری اولویت. کند یم پذیر امکان را( مدارس

 .تمرکز کرد ها آندور باید بر  راه از یادگیری مناطقی که برای

 مدارس چگونه باید بازگشایی شوند؟

 ریزی برنامه و شکل دادن به سطح آمادگی ارزیابی برای کلیدی بعد شش شدند، مشخص بازگشایی برای منتخب مدارس وقتی

در حاشیه  به دسترسی ،یادگیری ،بخش ایمنیاقدامات  ،اعتبار تأمین ،یسیاستگذار: قرار گیرند باید مورد توجه

 پشتیبانی برای که کند یم فراهم را محیطی هم کنار در مالی الزامات و سیاستی مالحظات. ی سالمتها مراقبت و ماندگان

 .است الزم دیگر ابعاد از

 که هایی ینهزم در ویژه به محلی، های یتموقع و نیازها به پاسخ برای ای، ینهزمداشتن تصمیمات با شرایط  تطابق

 ضروری خواهد بود. بسیار (غیره و درگیری ،آبی کم شرایط پرجمعیت، مناطق مانند) دارد وجود گوناگونی های یتمحروم

مناطق  برای موجود محدودیت دو در نظر داشتن هر با شود، انجام گیری همه از قبل شرایط در مقابله با باید تحلیل و  تجزیه

 نتایج بهبود برای مؤثر عاملی باید نهایی پاسخ. یادگیری و آموزش وضعیت بهبود جهت تعیین شده اهداف و کم برخوردار

  .باشد از کودکان ایمنی و محافظت سالمت، تقویتِ و آموزش به عادالنه دسترسی افزایش ،یادگیری
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 بعد 6جدول راهنمای بازگشایی مدرسه مبتنی بر 

 بازگشاییبعد از  بخشی از فرایند بازگشایی قبل از بازگشایی 

ی
ت ایمن

اقداما
 

ش
خ

ب
 

 نیها و تأم های دقیق، دستورالعمل آمادگی بر اساس سیاست

مالی مورد نیاز برای ارتقای فرایند تدریس با تأکید بر 

های تدریس از راه  های ایمن از جمله تقویت روش فعالیت

 دور

اتخاذ رویکردهای فعال برای پذیرش مجدد کودکان 

گذاری در آب،  مدرسه. سرمایهای و محروم از  حاشیه

فاضالب، و بهداشت برای کاهش خطرات و تمرکز بر 

آموزش جبرانی برای جبران زمان آموزشی 

 رفته ازدست

های سالمت با گسترش تمرکز برای  نظارت فعال بر شاخص

توجه به رفاه و حفاظت. تقویت برنامه آموزشی، سازگار 

و تدریس از کردن تدریس از راه دور با ترکیب یادگیری 

 جمله دانش انتقال عفونت و پیشگیری.

گیری برای بازگشایی  ارائه رهنمود ملی روشن درباره پارامترهای تصمیم
مدارس. این رهنمودها و پارامترها احتماالً ابتدا باید از مناطق دارای 

 ترین میزان سرایت و کمترین خطر محلی آغاز شود. پایین
بندی کرد، مثالً ابتدا چند روز در  مرحلهتوان  بازگشایی مدارس را می

های ملی باید  هفته باز باشند یا به سطوح خاصی محدود باشند. سیاست
گیری در سطوح غیر ملی  رهنمود مشخصی جهت ارزیابی و تصمیم

 داشته باشد.

های هماهنگی و ارتباط را تقویت  مقامات آموزشی باید مکانیسم
وامع، والدین و کودکان راجع کنند و گفتگوی محلی و رابطه با ج

 به مسائل آموزشی را ارتقا دهند.

تدوین مدل تصمیم برای تعطیلی مجدد و بازگشایی مدارس طبق نیاز به 
 پذیری دلیل موج دوم یا بازگشت سرایت

گذاری  فهم راجع به اقدامات فاصله های روشن و آسان تدوین پروتکل
، مستلزم گردهمایی گستردههایی که  فیزیکی شامل ممنوعیت فعالیت

صورت  زنگ آغاز کار و زنگ تعطیلی و زنگ تفریح مدارس باید به
آموزان با فاصله از هم حرکت کنند و  گروه و تدریجی باشد )دانش گروه

ها در فضاهای  هر بار یک گروه به داخل حیاط بیاید(، تشکیل کالس
 دازه کالسکردن مدارس برای کاهش ان موقت یا فضاهای باز، و شیفتی

افزایش سهم مدارس در آب سالم، امکانات دستشویی، وسایل 
سازی وسایل  نظافت و در صورت لزوم، جداسازی جنسیتی و آماده

 بهداشت قاعدگی
 

های مفصل بهداشتی از جمله شستن دست، آداب سرفه و  ایجاد پروتکل
عطسه و تنفس، استفاده از تجهیزات حفاظتی، ابزارهای شستشو برای 

 سازی غذا های ایمن آماده وسایل و روش

گذاری  آموزش کارکنان اجرایی و معلمان راجع به اجرای فاصله
های بهداشتی و افزایش کارکنان در صورت لزوم.  فیزیکی و روش

سازی آموزش ببینند و  کارکنان نظافت هم باید برای ضدعفونی
 مجهز به تجهیزات حفاظت شخصی تا حد ممکن باشند.

های  تغییر رفتار برای افزایش مدت و تعداد دفعات فعالیت تاکید بر
 های دفع زباله. سازی و ارتقای روش شستشو و ضدعفونی
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های  های پرسنلی و کاری با همکاری اتحادیه بازنگری در سیاست
معلمان جهت تنظیم حضوروغیاب و حمایت از تدریس از راه دور یا 

 ترکیبی.
آموزان در معرض خطر  کارکنان، معلمان، و دانشها باید پشتیبان  سیاست

دهی  هایی برای پوشش ای باشد و طرح به دلیل سن باال یا بیماری زمینه
آموزانی که  معلمان غایب و ادامه آموزش از راه دور برای حمایت از دانش

توانند در مدرسه حاضر شوند و سازگاری با شرایط فردی تا حد  نمی
 ممکن تدوین شود.

که  رهنمودهای روشن برای مقامات مدرسه درصورتی تعیین
آموزان یا کارکنان بدحال شدند. رهنمود باید شامل نظارت  دانش

آموزان و کارکنان، حفظ تماس مداوم با  بر سالمت دانش
های اضطراری و  مسئوالن بهداشتی محلی، و روزآمدسازی طرح

 های تماس باشد. لیست
دیشند تا برای جداسازی موقت مدارس همچنین باید تمهیداتی بین

زنی، فضا  آموزان و کارکنان بدون مشکل انگ صندلی برخی دانش
ها باید به اطالع کارکنان، والدین و  وجود داشته باشد. دستورالعمل

آموزان بیمار توصیه شود که در  آموزان برسد ازجمله به دانش دانش
 خانه بمانند.

 

گذاری فوری روی آب و فاضالب و  مالی کافی برای سرمایه نیتأم
های امکانات و تجهیزات برای  بندی هزینه بهداشت مدرسه. اولویت
 العاده. های فوق سازی مدرسه و برنامه نظافت و ضدعفونی

های بهداشتی در تمام سطوح و برای همه کارکنان  ارتقای روش
 ب تنفس.سیستم مدرسه با تأکید بر شستن دست و آدا

کننده دست و تأکید بر اهمیت استفاده از  تشویق استفاده از ضدعفونی
ای بر حسب رهنمود مقامات. اطالعات بهداشت باید به  های پارچه ماسک

های اقلیت و خط بریل و  طور گسترده در دسترس باشد از جمله به زبان
 به زبان بچگانه.

عنوان فرصتی برای بازنگری  به 19استفاده از اقدامات واکنشی به کووید 
عنوان  در سیاست استفاده از امکانات مدرسه در طول دوره اضطرار )به

 سرپناه، درمانگاه موقت، مکان قرنطینه و غیره(
  

ی
تمرکز بر یادگیر

پشتیبانی و آموزش معلمان و مقامات مدرسه راجع به تدریس از راه دور و  
تعطیالت. این امر ممکن است شامل آموزان در دوره  پشتیبانی از دانش

افزارهای موبایلی یا شارژ تلفنی برای  های همسال روی نرم ایجاد گروه
 تماس با والدین باشد.

ها و مقتضیات پذیرش برای هماهنگی با اهداف  بازنگری سیاست
آموزش کلی با از بین بردن موانع و کاهش الزامات ورود به 

 مدرسه.
سازی و به  استانداردهای معادلتعیین یا روزآمدسازی 

 شناسی مسیرهای جایگزین یادگیری. رسمیت

( برای آمادگی در 1گذاری روی یادگیری از راه دور ) افزایش سرمایه
( تقویت یادگیری و تدریس در دوره 2های بعدی تعطیالت مدرسه ) دوره

( تکمیل ساعات آموزشی با مدل ترکیبی که در آن مدارس 3تعطیالت و )
 شان تغییر کرده باشد. طور ناقص باز باشند یا برنامه کاری است به ممکن

 ها مالی برای توانمندسازی معلمان و آموزش آن نیتأمدر نظر گرفتن 

های آموزشی جایگزین بر اساس سناریوهای بهداشت  تدوین تقویم
 عمومی مختلف و در نظر گرفتن یادگیری از راه دور.

آموزش معلمان برای جبران آموزش و نیز پرداختن به سالمت 
ها. این اقدامات باید  آموزان و نیازهای روانی آن روان دانش

صریحاً شامل افزایش توانایی معلمان در رفع نیازهای آموزشی و 

برنامه،  در نظر گرفتنِ لغوِ امتحاناتی که کمتر مهم هستند، مثل موارد فوق
ی دبیرستان یا به منظور تمرکزِ منابع بر امتحانات مهم مثل امتحانات نهای

اطمینان  صورت معتبر، قابل که این امتحانات به طوری ورود به دانشگاه، به
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آموزان خصوصاً در مدارسی باشد که در  عاطفی دانش-اجتماعی
 طر، باالست.آموزانِ در معرض خ ها، نسبت دانش آن

معلمان باید آموزش ببینند تا تغییرات رفتاری و شناختی مرتبط با 
 سن را تشخیص دهند و پشتیبانی آموزشی بر پایه سن ارائه دهند.

گذاری فیزیکی و سایر مقتضیات بهداشتی  و برابر برگزار شود و فاصله
 رعایت شود.

آموزان را بدون امتحان به مقطع باالتر  توان دانش در صورت امکان، می
ان را برای اقدامات جبرانی آموز فرستاد و سپس سطح یادگیری دانش

 ارزیابی کرد.

ارزیابی پیامدها برای بخش آموزش خصوصی و در نظر گرفتن 
مالی دولتیِ  نیتأمهای احتمالی از جمله گسترش آموزش دولتی،  واکنش

 های مناسب. آموزش خصوصی یا سایر واکنش

های جبرانی گسترده برای تعدیل آسیب یادگیری و  اجرای برنامه
جلوگیری از افزایش نابرابری آموزشی بعد از تعطیالت با تأکید بر 
 میزان سواد کودکان ابتدایی و امکانات الزم برای کودکان معلول.

موازات تالش برای جذب  توان به های پرشتاب آموزشی را می مدل
 کودکانِ محروم از مدرسه یا جامانده از تحصیل در نظر گرفت.

پشتیبانی از معلم مثل پیشرفت شغلی و  های نوآورانه اجرای روش
ای آنالین، تعیین مربی برای معلمان و استفاده از مدرسان خصوصی  حرفه

سازی را  برای توانمندسازی و سرعت بیشتر. این آموزش و مهارت
 های رسمی معلمان قبل و حین خدمت ترکیب کرد. توان با آموزش می

  

اجتماعی -خدمات روانیدر نظر گرفتن پشتیبانی سالمت روان و 
زنی/تبعیض و حمایت از کودکان و  برای جلوگیری از انگ

 گیری. های مداومِ همه ها در مقابله با عدم قطعیت خانواده
 

سازی  ، نرمالیزه19توزیع اطالعات واضح، مختصر و دقیق راجع به کووید 
 تنها ها درباره ترس و اضطراب و ارتقای راهبردهای خودمراقبتی نه پیام

 ها بلکه برای معلمان و کارکنان مدرسه. آموزان و خانواده برای دانش
 

 
معلمان  خصوصاًموقع حقوق معلمان  تضمین پرداخت مداوم و به

رفتن انرژی معلمان و  التدریسی برای کاهش تحلیل قراردادی و حق
 افزایش رفاه

اجرای ارزیابی ریسک برای معلمان و سایر کارکنان )با توجه به 
شرایط کلی و سایر عوامل ریسک( و سپس اجرای رویکرد سن، 

 تدریجی برای بازگشت به مدرسه.
 

های ارجاع خصوصاً در موارد وخیم. حصول  بازنگری و تقویت نظام
دهنده خدمت از سایر خدمات مراقبتی از جمله  اطمینان از اینکه هر ارائه

جنسی  سالمت ارجاع به خدمات خشونت جنسیتی و سوءاستفاده جنسی و
 و تناسلی، مطلع است.

 

  

اند از  احیای ارائه منظم و ایمن خدمات اساسی. این موارد عبارت
تغذیه اساسی، آب و فاضالب و بهداشت، خدمات بهداشتی و 

سالمت مثل غذاخوری مدرسه، واکسیناسیون، نظام ارجاع )شبکه 
محور،  حمایت روانی اجتماعی و سالمت روانی، خشونت جنسیت

 سوءاستفاده و غیره( و خدمات تخصصی برای کودکان معلول.

وقتی خدمات در مدرسه در دسترس نیست، نظام ارجاع باید قوی باشد از 
 صورت مناسب و در دسترس. جمله در مورد خدمات آموزش جنسی به
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ی به 
س

ستر
د

ش
حا

 هی
ها

 

مالی مستقیم آموزش در مدارسی که بیشترین آسیب را در بحران  نیتأم
 ای. بندی مدارس حاشیه صورت اولویت به مثالًاند  هدید

توان کمک مالی فراتر از بودجه به مدارس و  از نظر مکانیسم، می
آموزان را در نظر  قیدوشرط( به دانش پرداخت پول )با قید و شرط یا بی

 گرفت

ها )یونیفرم مدرسه و غیره(  بخشیدن شهریه مدارس و سایر هزینه
برداشتن سایر موانع ورود به مدرسه برای باال در صورت امکان و 

 نام بردن میزان ثبت

مالی برای حمایت از نیازهای جدید خصوصاً در  نیتأمبندی  اولویت
آموزان محروم. یک رویکرد، تعلیق یا بازنگری موقت در عناصر  دانش

مالی مداوم و  نیتأمتواند باعث  عملکردمحور در بودجه سرانه است که می
 از کاهش بودجه به دلیل عدم عملکرد مناسب شود. جلوگیری

های بازگشایی را باید در جهت گسترش دسترسی به  ها و روش سیاست
ای مثل کودکان محروم از مدرسه، کودکان آواره یا  های حاشیه گروه

متنوع  به گونهها در نظر گرفت. ارتباطات اساسی را باید  مهاجر و اقلیت
های متفاوت در دسترس  های الزم و به شکل انارائه کرد تا به همه زب

 های هدف برسد. باشد تا به جمعیت
در نظر گرفتن اقداماتی برای کاهش خطرات حفاظتی در زمانی که 

ای خارج از مدرسه هستند. این کار با  های حاشیه دختران و سایر گروه
 گیرد. ربط و ارتقای نظام ارجاع صورت می های ذی درگیرکردنِ طرف

انجام اقدامات خاص برای حمایت از بازگشت دختران به مدارس 
 ربط. های ذی از طریق جذب حداکثریِ طرف

های یادگیری، اطالعات،  تضمین دسترسی معلوالن به مطالب/پلتفرم
خدمات و امکانات. اطالعات و ارتباطات مربوط به بهداشت و سالمت 

اشته باشد خصوصاً های متنوع و در دسترس وجود د عمومی باید به شکل
 برای کسانی که مشکل دیداری و شنوایی دارند.

باید تدابیری اندیشید تا اطمینان حاصل شود که آب و فاضالب و 
امکانات بهداشتی در دسترس است. در صورت تعطیلی دوباره مدارس، 

 هایی برای ادامه دادن خدمات حمایتی در نظر گرفت. باید طرح

 

 


