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 32/8/3232التاريخ: 

 

 "إلاجراءات املعتمدة إلعادة افتتاح املدرسة"

 :أولياء ألامور الكرام

 ،تحّية طّيبة وبعد

  نعلمكمنا أن ويسرّ ، 3232 - 3232تهديكم إدارة املدرسة أطيب ألامنيات بمناسبة بدء العام الدراس ي الجديد 
ّ
 في -ة العمل املعتمدة بخط

 ."تشغيل الحافالت املدرسية"وتعليمات  "استالم الزي املدرس ي" والتي تتضمن "مواعيد دوام الطلبة" و –الوقت الحالي 

 :مواعيد دوام الطلبة -1

 

 ( 1جدول رقم ) 

 موعد دوام الطلبة نموذج التعلم الصفوف

 من السادس وحتى الصف الثاني عشر
 املبشكل ك يتلقى الطلبة تعليمهم عن بعد

 MicrosoftTeamsعبر منصة 

 أسابيع ( 4) ويستمر ملدة  22/8/3232من 

صباًحا وحتى الساعة  7:22من الساعة 

 دقيقة( 44ظهًرا )مدة الحصة  2:22

 ألاول إلى الخامسمن 

 تبادل أسبوعي كما هو موضح في الجدول 

 الخاص املرفق لتدرج دوام الطلبة

 ( 2( و )  3رقم ) 

22/8/3232 

صباًحا وحتى الساعة  7:22من الساعة 

 دقيقة( 44ظهًرا )مدة الحصة  2:22

 رياض ألاطفال
في الجدول تبادل أسبوعي كما هو موضح 

 املرفق بنشرة رياض ألاطفال.

6/9/3232 

 النشرة سترسل الحًقا
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 التدريجي( لدوام الطلبة من الصف ألاول وحتى الصف الخامس ) املجموعة( أ جدول الحضور التجريبي (A)  من )03/8/0303 

 :0/9/0303وحتى 

 ( 0)  رقم جدول 
 

 املجموعة التاريخ الصفوف

 A 22/8/3232يوم ألاحد  خامس بناتالرابع بنين + الثالث و ال

 A 22/8/3232يوم الاثنين  خامس بناتالرابع و الرابع بنين + الثالث و الالثاني و 

 A 2/9/3232يوم الثالثاء  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 A 3/9/3232يوم ألاربعاء  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 A 2/9/3232الخميس يوم  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 

  التالية التعليم عن بعد: املجموعاتوطالبات سيتلقى طلبة 

 .( Bاملجموعة ) وطالبات طلبة   -2

 ( الذين يعانون من ظروف صحية خاصة.  Cاملجموعة ) وطالبات طلبة  -3

 الطلبة والطالبات الذين رغب أولياء أمورهم في تعلمهم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراس ي ألاول.  -2
 

 من الصف ألاول وحتى الصف الخامس ) املجموعة ب والطالبات جدول الحضور التجريبي )التدريجي(  لدوام الطلبة ( (B من )

 :13/9/0303وحتى  6/9/0303

 ( 0جدول رقم ) 

 املجموعة التاريخ الصفوف

 B 6/9/3232يوم ألاحد  خامس بناتالرابع بنين + الثالث و ال

 B 7/9/3232يوم الاثنين  خامس بناتالرابع و الرابع بنين + الثالث و الالثاني و 

 B 8/9/3232يوم الثالثاء  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 B 9/9/3232يوم ألاربعاء  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 B 22/9/3232يوم الخميس  وبنات بنين الخامس من الصف ألاول وحتى الصف

 

 التالية التعليم عن بعد: املجموعاتوطالبات  سيتلقى طلبة 

  ( Aاملجموعة ) وطالبات طلبة   -2

 ( الذين يعانون من ظروف صحية خاصة.  Cاملجموعة )  وطالبات طلبة -3

 الطلبة والطالبات الذين رغب أولياء أمورهم في تعلمهم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراس ي ألاول.  -2
 

 ذجيننمو الحضور في كال ال  
ّ
م املباشر "التعل

ّ
 إلزامي، وأي غياب للطالب/ـة سيتم احتسابه. وجًها لوجه"م عن بعد والتعل

  الدوام الرسمي للطلبة. بدايةقبل سيتم تزويدكم بجدول الحصص 
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 يالزي املدرس  -0

  وفق الجدول آلاتي:22/8/3232 ثنينالاوحتى يوم  34/8/3232سيتم توزيع الّزي املدرس ّي للطلبة والطالبات بدًءا من يوم الاثنين ، 

 ( 4جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات هامة:

  أعاله يرجى من أولياء ألامور الالتزام باملواعيد املحّددة ضمن الجدول.  

  ا على أمنكم وسالمتكم.29-الاحترازية الخاصة )بكوفيديرجى الالتزام بجميع إلاجراءات
ً
 ( حفاظ

 .ا على صحتهم
ً
 ال يسمح ألولياء ألامور بإحضار أوالدهم الستالم املالبس حفاظ

  ،حتفاظ به معكم لسرعة انجاز العمل.الا والاطالع على امللف املرفق الخاص بمقاسات املالبس الختيار املقاس املالئم البنكم/ابنتكم 

  (. 2الدخول والخروج من بوابة رقم )  –لشراء املالبس فقط 

  (. 2( والخروج من البوابة رقم )  4الدخول من البوابة رقم )  –لشراء املالبس ودفع ألاقساط 

  (.  4 الدخول والخروج من البوابة رقم ) –لدفع ألاقساط فقط 
 

 :املواصالت املدرسية -0

دائرة الّتعليم واملعرفة ،وبناًء على إلاجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة املدرسة في تخفيض الطاقة الاستيعابّية تماشًيا مع الّتعليمات الّصادرة من 

، حرًصا على سالمة الطلبة، يرجى من أولياء ألامور إحضار أبنائهم إلى املدرسة واستالمهم منها ملدة أسبوعين من تاريخ %42للحافالت املدرسّية بنسبة 

 وام الرسمي للطلبة، حتى يتم الانتهاء من الترتيبات املناسبة الخاصة بالحافالت.الّد 

رسل إليكم مؤخًرا عبر تطبيق "
ُ
"، لالطالع على كافة SchoolVoiceيرجى قراءة دليل أولياء ألامور املقّدم من دائرة التعليم واملعرفة بعناية، والذي أ

 إلارشادات الخاصة بالعودة آلامنة للمدرسة.

 .سنوافيكم باملستجدات التي تردنا من دائرة التعليم واملعرفة في حينها

 نشكر تفّهمكم وتعاونكم معنا 

 سةإدارة املدر

 اليوم والتاريخ الصفوف

Kg1 
 34/8/3232 الاثنين

بعد الظهر 2:22صباًحا وحتى الساعة  8:22من الساعة   

Kg2 

/ الثاني ألاول   

34/8/3232 الثالثاء  

بعد الظهر 2:22صباًحا وحتى الساعة  8:22من الساعة   

/ الرابع / الخامس الثالث  
36/8/3232 ألاربعاء  

بعد الظهر 2:22صباًحا وحتى الساعة  8:22من الساعة   

/ السابع / الثامن السادس  
37/8/3232 الخميس  

بعد الظهر 2:22صباًحا وحتى الساعة  8:22من الساعة   

/ العاشر التاسع  

لثاني عشر/ ا الحادي عشر   

22/8/3232 ألاحد  

ظهًرا 23:22صباًحا وحتى الساعة  7:22من الساعة   

يتمكن من شراء املالبس ملن لم 

 في التواريخ املحددة أعاله.

22/8/3232الاثنين   

صباًحا 22:22صباًحا وحتى الساعة  7:22من الساعة   

 


