
 

 

 

 19/8/0202التاريخ:

آردشة رلىإاملإنمة لاآإعضواةدلضووضو: إرشاداا إإرراااا إادة إ امل

 ،أولياء ألامور الكرام

 بة وبعد،ة طي  تحي  

ُب بعودِة  ن علينا أنابق، ا اعتدنا عليه في الس  طلبتنا وطالباتنا مع بداية العام الدراس ي، والتي ستكون مختلفة عم  نرح  نكون  مما يتعي 

 اِئنا الطلبة وبناتنا الطالبات.اهن من أجل تحقيق سالمِة أبنف مع الظروف التي يفرضها الوضع الر  للتكي   جميًعا مستعدين

 بعلًما 
 
استناًدا إلى تعليمات دائرة التعليم واملعرفة،  -املدرسة  داخلالطلبة دوام في حال  - المةبتنفيذ إجراءات ألامن والس  نا سنقوم أن

آ.عاون معنا في تنفيذهاوالتي نأمُل من أولياء ألامور الت  
آ

خدذهدإاملردشة إإلاراااا إالتيإةتقضومإ -أ
ّ
   دت

آ

  - وام الرسمي  قبل الد   -كامل لكافة أرجاء املدرسة التعقيم ال -1
ً
عقيم الت، و دراس ي   يوم   ال بعد انتهاء كل  إلى إجراء تعقيم فع   إضافة

 . والساللم وغيةها، ومقابض ألابواب ،ثمفاتي  إلاضاءة، سط  ثييةة سالستخداممرافق وألا لل -كل نصف ساعة  -ائم الد  

ة داخل املدرسة.توفية  -0  معقم اليدين في أماثن عد 

 باعد الجسدي.ت  املسافة آلامنة للوقوف، ملراعاة الإلى وضع عالمات على ألارض تشية  -3

ا عند مدفحص درجة حرارة جميع الطلبة والطالبات، والكادر التعليمي وتم سي -4 ت ا الطلبة والطالبا، أم  خل املدرسةاإلاداري يوميًّ

تصل درجة  /ـةسم  ألي طالبفسيتم فحص درجة حرارتهم قبل صعود الحافلة، ولن يُ ، يستخدمون حافالت املدرسةالذين 

 .الحافلةفما فوق بركوب درجة " 3..3" /هاحرارته

الكمامات"، بارتداء "  -ل حتى الياني عشر من الصف ألاو   -، والطلبة والطالبات املدرسةوالعاملين في  الكوادرإلزام جميع  -3

  واستخدام املعقم للوقاية.

 .واملعلمة /ـةالطالب بين" متة  0مسافة " و ، / الطالباتبين الطالب "  متة 1.3" الحفاظ على مسافة آمنة بمقدار  -6

 خالل اليوم الدراس ي إال للضرورة.الخاص  اه/أو تغيية مقعده، بمغادرة الصف /ـةعدم السماح للطالب -.

نهم املحافظة على املسافة آلامنة بي موسيتعين عليه، على فتةات راحة منتظمة خالل اليوم الدراس يوالطالبات سيحصل الطلبة  -8

 وبين آلاخرين.

 معقمة توضع فوق طاولة املعلمة داخل الصف. مناديلتوفية علبة  -9

 ،، ألاجهزة الذثية، ..... وغيةها()القرطاسية: أقالم، أوراق وأجهزتهم الخاصة همواملعلمات على إحضار أدواتوالطالبات حث الطلبة  -12

 وعدم مشارثتها مع آلاخرين.

ةلن ُيسم  بالتعامل سيتم توفية أوراق عمل إلكتةونية من قبل املعلمات، و  -11  .مع النسخ الورقي 

 إشعار آخر. حتى وسالحتفاالتعات تعليق ألانشطة الرياضية والتجم   -10

 وإبالغ ولي ألامر فوًرا. غرفة العزل تتولى معلمة الصف مسؤولية إحالة أي طالب/ـة تظهر عليه/ها أعراض املرض إلى  -13

 ."19-كوفيد" ـــة لتظهر عليهم أعراض فجائي  الذين ، في املدرسة وجميع الكوادر والطالبات  صحي للطلبةحجر تخصيص غرفة   -14

13-  
 
ن في ن قبل جميع م  مِ وساللتزام بها ة ي  جراءات الصحإلا ة وألامن والسالمة في املدرسة متابعة ومراقبة تطبيق الصح   فريق ىيتول

 املدرسة.

 توعوية وتهيئة بيئة داعمة وراعية للطلبة والطالبات.برامج وعرض وضع ملصقات إرشادية   -16

ة   -.1  باعد الجسدي.لتحقيق الت   %32بنسبة  تخفيض الطاقة سالستيعابية للحافالت املدرسي 



 

  املترتب إعلىإأإليداإألانمضوشآإإلاراااا  -ب

 " يوًما على ألاقل من تاريخ بدء العام الدراس ي الجديد.14قبل " -املوجودين خارج الدولة  - /الطالباتضرورة عودة الطلبة -1

أيام بدء الدوام املدرس ي بخمسة  قبل -رشادات حسب إلا  - عاًما فما فوق  10من سن  " البنكم/ابنتكم19-إجراء فحص "كوفيد -0

  .على ألاثثة

3-  
 
 ة.ص لألجهزة والهواتف الذثي  املخص   تطبيق الحصن الرقمي  وتفعيل ابنتكم بتحميل د من قيامكم وابنكم/التأث

عبة البةيد إلالكتةوني وتاريخ السفر ألاخية ، طالبةالللطالب/" 19 -"كوفيد نتيجة فحص إلرسال نسخة من واصل مع املدرسة الت   -4

 :  -حسب القسم  - التالي

  لى الصف الياني عشرإمن الصف اليامن "القسم اليانوي "(sgirls@rosaryuae.com). 

  الرابعمن الصف ألاول إلى الصف " - بنين - سالبتدائيقسم "(jboys@rosaryuae.com(. 

  من الصف اليالث إلى الصف السابع" - بنات - سالبتدائيقسم" )jgirls@rosaryuae.com(. 

  قسم رياض ألاطفال(kgrosary@hotmail.com). 

ى/تعاني /ابنتكم ال يعانيابنكمالتأثد من أن  -3 أو ألم بالجسم ، أو صعوبة التنفس، أو أي أعراض أخرى ميل السعال، من الحم 

ه إلى املدرسة قبل مغادرة املنزل   .والتوج 

من ة مسبًقا دعبة البوابات املحد  هم لهم وتسليم والطالبات الطلبةوسيتم استالم ، بدخول مبنى املدرسةور مولياء ألا أل  لن يسم  -6

 لكل قبل املدرسة 
 

 .دراس ي   مرحلة ولكل صف

 : تزويد الطلبة بما يلي -.

   ورة بيضاء/ـة من أقالم و التي يحتاجها الطالب ةاملستلزمات املدرسي  إضافة إلى الجهاز الذكي الخاص، ملفات ودفاتر وسب 

 مع آلاخرين. إلى عدم مشارثة ألادوات /ـة، وتوجيه الطالبسلكي  مع شاحن ال  /هابه

 " ناديل ملاملعقمة، وا املناديل، و  -ة ل أن تكون قماشي  ويفض   -" 0أدوات الحماية الشخصية وتشمل: املعقم وثمامة عدد

 ة.الورقي  

  
 
 ./هاإضافة إلى ثيس لوضع القمامة الخاصة به، واملاء/ـة الخاصة بالطالبفة ألاطعمة املغل

 /ها وآلاخرين.نفسه ة الالزمة لحمايةليب الوقائي  باألسا ابنتكمتوعية ابنكم/ -8

ا وتهيئته /ـةإعداد الطالب -9 للمستجدات املصاحبة لإلجراءات سالحتةازية ميل ارتداء الكمامة والحرص على التعقيم  /هانفسي 

 ./هاوالتباعد سالجتماعي حيث قد تبدو غريبة بالنسبة له

 

 بالغكم بكافة املستجدات في حينها بما فيها مواعيد ونظام الدوام حين ورود تعميم رسمي بها من دائرة التعليم ستقوم إدارة املدرسة بإ

 واملعرفة.

 

 

 والتقدير لتعاونكمكل الشكر 

 

 المة للجميع ة والس  الصح   - تعالى -نرجو من هللا 

 

 

 إدارة املدرسة 
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