" التعليمات الخاصة بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول
للعام "2021 – 2020
أولياء األمور الكرام:
تحية طيبة وبعد..
بنا ًء على التعليمات المحدثة التي وصلت إلينا من وزارة التربية والتعليم والتي تتعلق بآلية ومواعيد تنفيذ امتحانات نهاية
الفصل الدراسي األول للعام  ،2021 – 2020نفيدكم عل ًما بما يلي:
أ -التعليمات والرشادات الخاصة بطلبة وطالبات الصفوف "من األول وحتى الثالث االبتدائي ": -1يستثنى طلبة وطالبات الصفوف "من األول وحتى الثالث االبتدائي" من امتحانات نهاية الفصل الدراسي األول الوزارية
وسيتم تقييمهم بنا ًء على ما أحرزه الطالب في أعمال التقييم التكويني المدرسي.
ب -التعليمات والرشادات الخاصة بطلبة وطالبات الصفوف "من الرابع وحتى الحادي عشر ": -1تنفذ جميع االمتحانات إلكترونيًا عن بعد " داخل المنزل " في منصة "  "Swift Assessحسب الجدول الزمني
المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك لجميع مواد المجموعة " أ " " :اللغة العربية  -الرياضيات – العلوم –
اللغة اإلنجليزية – التربية اإلسالمية – االجتماعيات ".
 -2على ولي األمر متابعة جهاز الحاسوب الخاص بابنه  /ابنته ،وفي حال حدوث خلل تقني أثناء تأدية االمتحان عليه
التواصل مع إدارة المدرسة إلعالمها بالمشكلة.
 -3على جميع الطلبة والطالبات فتح الكاميرا أثناء تأدية االمتحان ،كما عليهم االلتزام بالزي المدرسي الرسمي.
ج -التعليمات والرشادات الخاصة بطالبات "الصف الثاني عشر ": -1تؤدي طالبات الصف الثاني عشر " العام والمتقدم " امتحاناتهن داخل مبنى المدرسة المعتمدة "مدرسة المواهب
الحكومية في أبوظبي" وفق الجدول المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم ،في كافة المواد ما عدا مادتي التربية
اإلسالمية والدراسات االجتماعية حيث تنفذان إلكترونيًا عن بعد داخل المنزل.
 -2على ولي األمر إجراء فحص " كوفيد  " 19 -قبل موعد االمتحان بـ  72 – 48ساعة وإرسال نتيجة الفحص إلى
البريد اإللكتروني اآلتي  " Sgirls@rosaryuae.com " :في موعد أقصاه يومين أو ثالثة أيام قبل بدء االمتحان.
 -3إحضار جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالطالبة مع ضرورة التأكد من شحنه مسبقًا ،باإلضافة إلى األدوات الخاصة
بالطالبة ألداء االمتحان حسب متطلبات كل مادة ،وعدم مشاركة أدواتِها مع غيرها.
 - 4االلتزام باإلجراءات االحترازية " ارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي ".
 -5االلتزام بالزي المدرسي الرسمي أثناء الحضور لتأدية االمتحان.
 -6في حال تعرض الطالبة لعارض صحي مفاجئ صباح يوم االمتحان ،على ولي األمر التواصل مع إدارة المدرسة
إلعالمها بذلك.
 - 7سيتم عقد امتحان مؤجل خاص بالطالبات اللواتي يعانين من أمراض مزمنة وفق التقارير الحديثة والمعتمدة من
الجهات الصحية.
 -8في حال تغيب الطالبة عن أداء االمتحان على ولي األمر تقديم عذر موثق.
 -9يتحمل ولي األمر مسؤولية توصيل ابنته إلى مركز االمتحانات  -مدرسة المواهب الحكومية في أبوظبي  -صبا ًحا قبل
بدء االمتحان بوق ٍ
ت كافٍ  ،واستالمها بعد انتهاء االمتحان ولن يسمح له بدخول مبنى المدرسة وعليه انتظار ابنته داخل
السيارة الخاصة به عند بوابة المدرسة.
 د  -التعليمات والرشادات الخاصة بالطلبة والطالبات " أصحاب الهمم " : -1تنفذ جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر إلكترونيًا عن بعد داخل المنزل .
 -2أصحاب الهمم من طالبات الصف الثاني عشر تنفذ امتحاناتهن في المدرسة المعتمدة " مدرسة المواهب الحكومية في
أبوظبي" ،حيث سيتم تشكيل لجان خاصة بهن تناسب حالة كل طالبة.
◦ لمعرفة الموقع الجغرافي للمركز المعتمد ألداء امتحانات طالبات الصف الثاني عشر " مدرسة المواهب الحكومية –
أبوظبي " يرجى الضغط على الرابط اآلتي https://goo.gl/maps/J75ZeWrRji947XFG8:
◦ لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع إدارة المدرسة عبر الرقم0501291106 :

نرفق إليكم الجداول المعتمدة المتحانات نهاية الفصل الدراسي األول:

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لطلبتنا وطالباتنا

إدارة مدرسة الوردية  -أبوظبي

