
 

 
 

 حضرة األهالي األعزاء،

هدفنا األساسي هو توفير تعليم مميز ومساعدة أوالدكم   دهوك، من سابيس،  حيث-موس الدوليةنرحب بكم في مدرسة قد  
 لتحقيق اهدافهم.

، باالضافة الى جدول الحصص الدراسية 2022 –2021تجدون مرفقا برسالتنا هذه التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي  
 اليومية، وشرح للتعليمات الخاصة بالمدرسة.

يتم حيث  ،2022 – 2021 يرجى اإلطالع على المعلومات المذكورة ادناه الخاصة بالطلبة المنضمين الى السنة الدراسية
 ح كل اإلجراءات والوسائل التي اتخذناها لضمان راحتكم.يوضت

 
 وسائل النقل

لقد قامت المدرسة بتوظيف شركة خاصة للنقل لتأمين الحافالت، ونتقدم منكم بجزيل الشكر على تعاونكم معنا لنا أثناء عملية 
قوانيننا وقواعدنا الخاصة، ونود التأكيد ان خدمة بإتباع إعداد خارطة الطرق للطالب الجدد، و نعد بأن يلتزم جميع الس ائقين 

 تتبع الباصات متوفرة هذا العام وقريبا ستتلقون تفاصيل الدخول الى الحسابات والتطبيق.
مساعد يصطحبهم دائًما في الحافلة، مع التشديد على ان يكون احد الطالب الذين يستخدمون حافالت المدرسة سيرافقهم  -

 ار الطالب عند الوصول الى منزله.افراد العائلة بانتظ
اذا كان طفلكم يستعمل الحافلة المدرسية للتنقل وأردتم أن تقوموا بتغيير ذلك ليوم، بأن يأتي شخص ما من العائلة أو  -

السائق بأخذه، يجب أن تكون اإلدارة على علم بذلك، حيث انه من المفضل أن ال تتغير وسيلة التنقل للطالب دون معرفة 
 رة بذلك مسبًقا.اإلدا
. وحيث ان الطالب قد 7 - 5وف للصف 3:40وعند   KG1 – 4للصفوف  2:50ينتهي اليوم الدراسي في الساعة  -

 إلخذ طفلكم.  2:55د حضوركم أو حضور سائق الطالب في الساعةيتأكنهاية اليوم الدراسي, لذلك نرجو يكونون متعبين في 
 إال للضرورة القصوى. 2:50قبل الساعة غير مسموح بمغادرة أي طالب للمدرسة  -
بأنه غير مسموح للطالب أو أهالي الطالب أن يدخلوا الى الصفوف المدرسية قبل بدء اليوم الد راسي وتحت  خذ العلمنرجو أ-

 . أي ظرٍف كان وال حتى خالل اليوم الد راسي إال أن يتواصلوا مع المنسق األكاديمي
 لصباح يجب عليه أن يرافق الطفل الى موظف اإلستقبال حيث يمكنه التَّواصل مع المرشدالسائق الذي يصل متأخًرا في ا -

 بإصطحابه الى الصَّف. ،وسيحصل الطفل على ورقة وسيقوم المرشد
 وسيحرم من الدَّرس األول.  الطالب الَّذي يتأخر بإستمرار سيكون بإمكانه الد خول الى الصَّف حين يبدأ الدَّرس الثاني،-
باح الباكر وبذلك سيحرم طفلكم من الكثير من  - دول عند الص  يرجى التنبه ان األستاذ يقوم  بوضع أهم المواد في بداية الج 

الد روس المهمة إذا لم يدخل الى الدَّرس األول، وأن أول عشر دقائق من كل يوم تكون مخصصة للمراجعة لذلك من المهم 
 أن ال يفقد طفلكم أي دقيقة.

 
 
 



 

 الطعام-
ستقوم المدرسة بتقديم وجبات خفيفة وغداء صحي  للطالب مجاًنا في األسبوع األول فقط، واألهالي يكون لديهم الخيار إن  -

 أرادوا أن تستمر الَمدرسة بإعداد الوجبات الخفيفة والغداء طوال الفصل الدراسي.
 ًصا إن كان متعلًقا بالّطعام والّشراب.من المهم أن تكون المدرسة على علم بأي نوع من الحساسية عند طفلكم،خصو  -
 ونرجو اإلبتعاد عن أي نوع من الس كريات في الفطور. يجب أن يحصل طفلكم على فطور صحي  قبل مجيئه الى المدرسة.-
يومًيا يجب أن يكون بحوزة الطفل صندوق الغداء مدونًا عليه )اإلسم،الصف،القسم( ويحوي على وجبة صباحية خفيفة  -

 وجبة غداء تتكون من شطيرة،خضروات أو فواكه،وحليب أو عصير)خالي من السكر(. وصحي ة و
جميع نوافير المياه في المدرسة مصفاةٌ مما يشجع على جلب قارورات صالحة للتعبئة. ويمكن لالهل إرسال قارورات خاصه -

 وفي حال تفضيل ارسال الماء الخاص لطفلك.
 الط الب على أكل طعامه، لكن لن يمكنهم الزامهم بذلك.االساتذة والمعلمات سيقومون بتشجيع  -
 بسكويت. رقائق، حلوى، شوكوال، مشروبات غازية، علكة، من غير المسموح جلب قارورات زجاجية، -
 لتتجنبوا اي خسارة كبيرة، في حال ضياع المبلغ. د.ع مع طفلكم يومًيا، 10,000رجاًءا عدم إرسال مبلغ مالي يتجاوز  -

 

 والمظهر الخارجياللباس 
 وهو متوفر للشراء في مكتبة المدرسة. جميع الطُّالب ملزمون بإرتداء الزي  المدرسي خاصتهم، -
 يرجى كتابة اسم ولدكم وصفه على جميع المالبس واألمتعة. -
 لالستعمال لدى الحاجة. (wet wipes)يرجى تزويد طفلكم معلبة محارم رطبة  -
قد تحدث بعض الحوادث أحياًنا،لذلك نرجو إرسال لباس إضافي مع  انيه، والصَّف األول،في صفي الروضة األولى والث -

وال يفترض أن يكون ذلك اللباس من الزي   ليكون موجوًدا في وقت الحاجة، الط فل الى المدرسة مرفًقا ب)اللباس الداخلي(،
لمالبس المتسخة مع الطفل في كيس بالستيكي، وتأكد أن يكون إسم طفلك وَصفه مكتوًبا عليه. وسيتم إرسال ا المدرسي.

 وسيتم وضع اللباس اإلضافي لطفلكم في صندوق الطفل الخاص طيلة العام الد راسي.
ال يسمح للطالب ان يقوموا بإرتداء مجوهرات أو ساعات باهظة الثمن، يسمح للفتيات بإرتداء قرط صغيرة، لكن من غير  -

 أو طالء األظافر ويجب عليهن ربط شعرهن ليكون بعيدا عن الوجه.المسموح ان يضعن مستحضرات التجميل 
 وال يضع الجيل أو الخواتم. يجب أن يكون شعر الفتيان قصيًرا، -
 من المضل ان يرتدي طالب صفي الروضة االولى والثانيه، أحذية من غير أربطة، ورجاًء اإلبتعاد عن الشباشب والنعل. -
ف لمعرفة األيام التي يرتدي فيها الطفل الزي  المدرسي اليومي لمدرسة قدموس أو اللباس الرجاء اإلطالع على جدول الصَّ  -

 الرياضي.
 واأللواح األالكترونية )تابلت( الكتب الدراسية 
والطالب من الصف الثالث سيستعملون االلواح  جميع الطُّالب سيحصلون على كتب مدفوعة األجر من قبل الوالدين.-

 االلكترونية ايضًا.
يرجى العلم ووفقًا لنظامنا التعليمي ال نقوم بارسال الكتب الى المنزل،وذلك إلعتقادنا بأن الهدف الدراسي سيتم الحصول -

ت بعد اليوم المدرسي سوف يكون عليه خالل ساعات الد راسة في المدرسة،إضافًة الى ذلك فإن أخذ الطُّالب للكتب الى البي
 عبًئا على الط الب واألهل، ولكن ننصح األهل بتشجيع أوالدهم على المطالعة بشكل يومي.

 



 

 الكتب:
 Mentalكل الكتب تبقى في المدرسة ما عدا كتاب الر ياضيات الفكري)(:Bو Aصفوف الروضة االولى والثانيه )مستوى

math ( ودفتر الت هجي )spelling book )( وكتب القراءةreading books والتي سيتم إرسالها الى المنزل يومًيا لكن )
يجب إعادتهم الى المدرسة في صباح اليوم التالي،واألوراق المكتملة من الكتب سوف ترسل الى المنزل كل أسبوعين لإلحتفاظ 

 لالصوات.  CDكتب القراءة ستتضمن جدول لتحديد الصفحات المتوجب قرائتها. وسيتم توزيع  بها.
(:الكتب تبقى في المدرسة ما عدا كتب القراءة،التي سيتم إرسالها الى Cnew-F)مستوى  الرابعالصف األول الى الصف -

دقائق ألن ( 10-5المنزل يومًيا.وأيًضا سوف يتم إرسال قرص القراءة، من المفيد أن يستمع الطفل الى القرص يومًيا لمدة )
رات الن طق والت لفظ في اللغة اإلنجليزية.وسوف نقوم بإرسال)جدول اإلختبارات( مع الكتب ذلك سيساعد الطفل على تحسن مها

 والنهائي بأسبوع واحد.  CATقبل إمتحان 

 تلبي التي اللوحية األجهزة عبر اإللكترونية الكتب تتوفر (:+Level G)مستوى  السابعالى الصف  الخامسالصف -
 إليها الوصول يمكن وبالتالي ، فيها الطالب تسجيل تم التي حسب المستوى الكتب جميع تعيين يتم. المدرسة مواصفات

 .القراءة مهارات لتعزيز myOn منصة عبر الكتب بقراءة الطالب ُينصح.  مستوياتهم في التسجيل بمجرد

 
 اإلختبارات:

(: سيتم تقييم الّطالب مرتين في كل فصل ملحًقا بتقرير نهاية الفصل،والتقرير Bو Aصفي الروضة االولى والثانية )مستوى-
للفصل سوف يتم مناقشته في نهاية كل فصل من الفصلين األولين من العام الّدراسي وسيتم إرساله الى المنزل مع النهائي 

الّطالب،وتقرير نهاية العام سوف يتم جمعه من قبل اإلدارة المدرسية،ولهذا التقرير أهميته الخاصة بإعطاء معلومات عن 
 الّترفيع من صف الى صف.

اللغة اإلنكليزية  – )التقييم واإلختبار المستمر CAT(: تقرير ال CD - Dو – CNEW – ي )مستوىالصَّف األول والثّان-
 )غالًبا يحدث ذلك مرتين في كل فصل(.  CAT( يتم مناقشته في نهاية كل فصل ومادة الرياضيات

 .Periodic (: يتم إجراء إختبار اللغة اإلنجليزية اسبوعًيا ويسمىE-F)مستوى الى السابع الصَّف الثالث -
 (CD, DE, EF. )للمستويات CAT( يجري اسبوعًيا وفي ال AMSاختبار الر ياضيات )-
 غالًيا مرتين في كل فصل. ،CATيتم مناقشته في نهاية كل   CATتقرير ال :و العربية , اللغة الكردية-

عادته  من قبل الوالدين،إذا كان لديك أي استفسار نرجو أن تنتبهوا بأنه سيتم ارسال التقرير الى المنزل لمراجعته،وتوقيعه وا 
 في الموعد المحدد لك من قبل االدارة.  حول الوضع الد راسي لطفلك،ال تتردد في التواصل مع المنسق األكاديمي

 
 الوضع الصحي:

، فإننا كمدرسة نقدم كال الخيارين للتعلم في المدرسة والتعلم عن بعد. في حال تفضيل االهل لخيار  COVID بسبب كوفيد
االنترنت، وبناًء على ذلك يجب توقيع كتاب التعهد والموافقة لجميع التعليم الحضوري في المدرسة بداًل من التعل م عبر 

 .المخاطر
ه لدى المدرسة ممرض خاص وغرفة خاصة للتمريض متوفرة طيلة ساعات اليوم الد راسي، وفي حال حدوث اي حالة متعلق

 بصحة ولدكم سوف يتم االتصال بكم فوًرا.
باح - إذا كان لدى أطفالكم أدوية محددة يتوجب أخذها خالل ساعات المدرسة، سوف يتم إعطاء الدواء الى الممرض في الصَّ

 مع مالحظة في أي وقت سوف يتم أخذ الدَّواء وجرعته المحددة.



 

 حساسية،خاصًة فيَم يتعلق بالطَّعام والشَّراب.من المهم أن تكون المدرسة على علٍم بأي حاالت من ال-
 أو ممرض المدرسة أو السكرتير،وأبلغهم عن سبب الغياب ومدته.  في حاالت المرض اتصل ب المرشد-
حية،المدرسة سوف تتصل مباشرًة بكم، - في الحاالت الط ارئة التي يتطلب فيها إعطاء دواء محدد للطفل حسب حالته الص 

 هاتف متوفر دائًما،وفي حال تغيير الرقم تأكدوا من إبالغنا بالرقم الجديد.رجاًءا ضعوا رقم 

سنقوم بشكل دوري بفحص الطالب للتأكد من خلوه من القمل، وفي حال الكتشاف ذلك سيتم االتصال باالهل الخذ الطالب  -
 ايام ثم يمكنه تاعودة الى المدرسة. 3الى المنزل وبقاءه لمدة 

حية المتعلقة بصحة الطفل.من الضروري إعالم -  اإلدارة عن الحالة الص 
 

 :ووسائل التواصل االجتماعي® منظمة حياة الطالب

أن يكون لدينا خطة متوازنة مليئة باألنشطة واألحداث  Student Life Organization® (SLO) تضمن منظمة
مدرسة. في أي وقت يتم إخراج والرحالت الميدانية المختلفة ، والتي تشارك فيها المدرسة بأكملها إلضافة الحياة إلى روح ال

الطالب من المدرسة في رحلة ميدانية ، يتم إبالغ أولياء األمور بتقديم موافقتهم قبل المغادرة. يتم توثيق جميع األحداث 
،  Facebook التي تقام ومشاركتها على منصات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بمدرستنا ، مثل موقع المدرسة ، و

 .وما إلى ذلك. إذا لم تشعر بالراحة عند عرض صور طفلك ، فيرجى التأكد من إبالغ المدرسة وفًقا لذلك  Instagram و

 

 الّتواصل مع المدرسة:
الت واصل ما بين المدرسة والمنزل يساعد على إنشاء عالقة تواصل بين الطُّالب واآلباء والمدرسين في العمل على تحقيق -

 كل حالة.الهدف العام للمدرسة،رجاًءا انظر الى القائمة اآلتية لإلتصال الشخص المسؤول عن 
 اتصل بالقسم المناسب لمعرفة من ترغب في اللقاء به.-
 ارسل مالحظة مكتوبة مع الط الب أو من خالل ملفات االتصال الى المدرسة.-
 بإجراء اتصال هاتفي لتسهيل ذلك. قم إذا لم يكن بإستطاعتك الحضور لإلجتماع،-
 

Department 
Title Person of 

Contact 
Contact Information 

Admissions 
Admissions 

Officer 
Jala Selah cadmusduhok@cisduhok.sabis.net  

+964-751-121-9205 

Student 
Management &  
Transportation 

SMC 
Nawras 
Sleefo 

nsleefo@cisduhok.sabis.net  

+964-751-470-2194 

Academics AQC 
Zeen 

Missouri 
zalmissouri@cisduhok.sabis.net  

+964-751-121-9205 

Tablet Support 
Admin 

Coordinator 
Baravan 
Hasan 

+964-751-121-9205 

General Reception Warvin Tahir +964-750 544 4222 
 

 دهوك.-وألطفالكم سنة دراسية  ناجحة ومزدهرة مع مدرسة قدموس الدولية منشكركم على تعاونكم ودعمكم،متمنين لك

  إدارة المدرسة،  مع فائق التَّقدير واإلحترام
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