
 

 

 

 

 32/9/3232التاريخ: 
 

 "ف الثاني عشر ف السادس حتى الص  من الص   دوام الطالبات تعليمات"
 

 :ياء ألامور الكرام ولأ

 ،بة وبعدة طي  تحي  

  -إعالمكم بما يلي : وفق املستجدات التي وردتنا من دائرة التعليم واملعرفة نود  

 تعليمهن عن بعد حتى إشعار آخر ." عشرالصف السادس حتى الصف الحادي "تتلقى الطالبات من  -1

 التبادل ألاسبوعي بين الطالبات. نموذج تعليمهن وفق" الصف الثاني عشر "تتلقى طالبات  -3

ل، اعتباًرا من يوم ألاحد A "املجموعة " الصف الثاني عشر  حيث سيتم التحاق طالبات م املباشر داخل املدرسة في ألاسبوع ألاو 
 
 بالتعل

ة ذاتها."CوB" املجموعتين  "الصف الثاني عشر بينما تتلقى طالبات  ،32-9-3232   " تعليمهن  عن ُبعد في الوقت ذاته وفي الحص 

بادل بين طالبات املجموعتين " الي، بحيث تحضر طالبات املجموعة "" Bو " A"على أن يتم الت  تعليمهن  داخل املدرسة، بينما  يتلقينل B"في ألاسبوع الت 

 تلقين تعليمهن  عن بعد.ي "C"و"A" وعتين طالبات املجم

  وبناءً 
ُ
 :علمكم بما يليعليه ن

والخميس  32/9/3232" والذي سُيجرى في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وذلك يومي ألاربعاء 19-ضرورة الالتزام بموعد فحص "كوفيد -1

ما قين تعليمهن داخل املدرسة، كتلالصف الثاني عشر واللواتي سي من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثامنة مساًء لطالبات 32/9/3232

املدرسة دون إحضار مبنى حيث أنه لن ُيسمح للطالبة بدخول  girls@rosaryuae.comsرجى إرسال نتيجة الفحص إلى البريد إلالكتروني التالي: يُ 

 .19-نتيجة فحص سلبية لكوفيد

واستخدام ، بارتداء الكمامة ركما سيتم إلزام جميع الطالبات والكواد ا عند مداخل املدرسة،يتم فحص درجة حرارة جميع الطالبات يومي  س -3

 
ُ
 م للوقاية.ق  عامل

 .صته لها إدارة القسم خالل اليوم الدراس ي إال للضرورةالذي خص   أو تغيير مقعدها، هاسمح للطالبة بمغادرة صف  لن يُ  -2

2-  
 
ة إلى ممر  عليها أعراض املرض  تظهرف مسؤولية إحالة أي طالبة ى معلمة الص  تتول  ضة املدرسة املختص 

 
 خاذ الالزم تبًعا لإلرشادات املعتمدة.الت

 .آلاخرينمتر بينهن وبين  1.5ن عليهن املحافظة على مسافة وسيتعي  ، ستحصل الطالبات على فترة راحة خالل اليوم الدراس ي -5

  عليمية التي تتلقاها الطالباتسيتم تقديم الخدمات الت   -6
 
 باملستوى نفسه في كال النموذجين "التعل

 
 م عن بعد والتعل

ُ
 .ل املدرسة"باشر داخم امل

  الالتزام بما يليكما يرجى:  

ه إلى املدرسةعلى ولي ألامر  -1 ة أخرى قبل مغادرة املنزل والتوج  ى أو أي أعراض مرضي  عاني من الحم 
ُ
أكد من أن ابنته ال ت  .الت 

ة "أدوات على الطالبة إحضار  -3 م وكمامة عدد الحماية الشخصي  عق 
ُ
ة 3امل ة التي تحتاجها ، كما عليها إحضار  "واملناديل الورقي  املستلزمات املدرسي 

فة الخاصة وما يكفيها من ماء الشرب حتى نهاية الدوام اليومي.عدم مشاركة أدواتها مع غيرهاو ، من أقالم ودفاتر
 
 ، وكذلك إحضار ألاطعمة املغل

وتسليمهن لكم عند صباًحا بدء الدوام  " قبل3،  1بوابتي الدخول رقم " ألولياء ألامور بدخول مبنى املدرسة وسيتم استالم بناتكم عند سمحلن يُ  -2

وإعالم إدارة القسم  "، وعلى ولي ألامر البقاء داخل سيارته الخاصة3 ،1في تمام الساعة الواحدة ظهًرا عند بوابتي الخروج رقم " ء الدوامانتها

ا على ، كما يرجى منكم الالتزام بالوقت املحد  1291107-050أو  1291106-050بحضوره من خالل الاتصال بأحد الرقمين التاليين: 
ً
د حفاظ

 .ميسوام اليومي الر  بعد انتهاء الد  ألكثر من ربع ساعة إبقاء الطالبة داخل املدرسة  -في ظل الظروف الراهنة  -، حيث ال يسمح سالمة بناتكم

2-  
ُ
 . بوابتها خلي املدرسة مسؤوليتها عند خروج الطالبة منت

 سنوافيكم باملستجدات التي تردنا من دائرة التعليم واملعرفة في حينها. 

 

 جاح لبناتنا الطالباتوفيق والن  نشكر تعاونكم معنا آملين من هللا تعالى الت  

 المة للجميعالس  ة و دوام الصح  و 

 إدارة املدرسة 


