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 2020أ غسطس  6امخليس الواقع يف 

 أ ولياء ال مور الكرام، 

 . أ خر املس تجدات فامي يتعلق ببدء ادلوام ود أ ن نشارك معمك  هننئمك بقرب ابتداء العام ادلرايس اجلديد ون 

دارة مدرسة كام تعلمون فا ن  بداية العام ادلرايس س تكون غري تقليدية. ومع تغري ال مور يومًا بعد يوم، فا ن فريق ا 

حتقيق أ من وسالمة الطلبة وأ ولياء أ مورمه يف  ر الساعة من أ جليعمل عىل مدا خشبوط –الاحتاد الوطنية اخلاصة 

  لك ال وقات.

 ة:  عناي ب  يرىج قراءة التعلاميت التالية يف ما يتعلق ابدلوام املدريس  

 

 اجملموعة اخلرضاءال سابيع املتناوبة حيث سيمت تقس مي الطلبة اىل مجموعتني:  بنظامادلوام  عامتد منوذجالقد مت  •

 وس يكون دواهمم حبسب اجلدول التايل: اجملموعة الزرقاءو 
 

 )من املزنل(    عن بعد  ( )من املدرسة   وهجا لوجه  س بوع ل  ا 

 اجملموعة الزرقاء  اجملموعة اخلرضاء  ال ول

 اجملموعة اخلرضاء  اجملموعة الزرقاء  الثاين

 اجملموعة الزرقاء  اجملموعة اخلرضاء  الثالث 

خر أ  وسيمت تكرار العملية بنفس الطريقة خالل الفصل ادلرايس ال ول أ و حىت اشعار 

 حبسب قرارات دائرة التعلمي واملعرفة 

 

يف حال رغبوا احلرية ل ولياء ال مور الختيار منوذج التعمل عن بعد  (ADEK) قد أ عطت دائرة التعلمي واملعرفةل •

 .أ بناهئمحرصًا عىل  ذكلاحلاالت الصحية اليت تس تدعي أ و يف  بذكل

 الالزتام مبا ييل:   س يتبعون نظام ال سابيع املتناوبة لطلبة اذلين  عىل ا 

للطلبة ادلارسني وهجا  ظهراً  12:30صباحًا وينهتيي عند الساعة  7:30يبدأ  ادلوام املدريس يف متام الساعة  •

 لوجه. 

 . صباح لك يوم ذ احلضور والغياب للطلبة ادلارسني عن بعديمت أ خس  •
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يف مجيع  ق وذكلمن معر ست س نوات وما فو  اتلكامماارتداء توجب عىل الطلبة سي ة،  أ ثناء التواجد ابملدرس •

 ت. ال وقا

حضار مواد التعقمي والكاممات والقفازات اخلاصة هبم يوميًا. •  جيب عىل الطلبة ا 

حضار • ىل املدرسة.  يومياً الطعام واملاء  ا   ا 

حضار • القرطاس ية املطلوبة للك طالب، حيث س تقوم املدرسة بوضعها يف ماكن حمدد للك طالب وذكل ملنع   ا 

 بني الطالب. مشاركهتا

 . عند بدء ادلوام  COVID 19كد من أ ن مجيع الطلبة قد أ جروا حفص أ  سيمت الت •

 
 س تقوم املدرسة ابالجراءات التالية للحفاظ عىل سالمة الطلبة وذوهيم: 

ىل املبنىى املدريس، وسيمت اس تالم وتسلمي الطلبة عند البوابة  ال يسمح • احملددة للك ل ولياء ال مور ابدلخول ا 

عالممك  مرحةل من قبل طامق املدرسة.  .ة الطلبةمغادر بأ رقام البواابت وأ وقات وسيمت ا 

 KG -2سمح لويل امر واحد مبرافقة الطالب دلاخل املبىن فقط لطالب ي  •

ابس تالم أ بناهئم يف هناية ادلوام املدريس حرصا  فامي يتعلقالتعاون ات أ قىص درج يطلب من أ ولياء ال مورس   •

 هتم. عىل سالم

قياس درجة حرارة الطالب قبل دخول املدرسة لطلبة الس يارات اخلاصة وقبل صعود احلافةل لطلبة سيمت  •

 احلافالت.

جراءات الصحة والسالمة ملساعدة الطلبة عىل التباعد اجلسدي •  .اتباع ا 

شخاص اذلين تظهر علهيم أ عراض مرض  •  ية. جتهزي غرف للحجر الصحي لل 

ىل مجموعات خالل الاسرتاحة وحتديد أ ماكن حمددة للعب تضمن التباعد اجلسدي. •  سوف يمت تقس مي الطالب ا 

 

مصلحة أ بنائنا وبناتنا الطلبة. هنشكر تعاونمك املس متر ملا في  

دارة املدرسة    ا 
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