
 

 أعّزائي األهالي وأولياء األمور،

عطلة صيفّية ممتعة وأن تكونوا بصّحة وأمان أينما كنتم. نحن ملتزمون بتقديم الحلول واألجواء الّتعليمّية  كم تقضون نأمل أن
 الكاملة لدعم الّتطور االجتماعّي والّسلوكّي واألكاديمي للّطّّلب في بيئٍة آمنٍة.

مبر للّصّف األّول والّروضة وحّتى الّصّف يسعدنا أن نعلن بأّننا سنبدأ العام الّدراسّي في األّول من سبتعّلوًة على ذلك، 
 . وستتّم مشاركة الّتفاصيل اإلضافّية في األسابيع القادمة حسب صلتها بالمستويات ودرجات معّينة.السادس

تنفيذ ويعتمّد قرار فيما يلي خطط العمل الحالّية اّلتي سيتّم تنفيذها اعتماًدا على الّتعليمات المحلّية المعمول بها في المدرسة. 
 .الّنموذج على توجيهات وزارة الّتربية والّتعليم

 الخيار أ: نموذٌج مختلطٌ 
 .سيكون الحضور في المدرسة على شكل دوامين/فترتين 
 .سيتّم إجراء بعض الّدورات عبر األنترنيت من خّلل دروس مباشرة عن بعد 
  الذهاب إلى المدرسة.سيتاح للّطّّلب خيار حضور دروس البث المباشر إذا لم يتمكنوا من 
  ستكون الفصول الّدراسّية محدودة حسب قدرة الّطالب، وسيتّم تعقيم جميع مناطق المدرسة وفًقا لمعايير الّصّحة

 والّسّلمة الّدولّية.
 .لن يتمّكن اآلباء من الوصول إلى مناطق معّينة من المدرسِة للحّد من تعّرض الّطّلب 
  لتقليل حركة الّطّّلب بين غرف الّصّف قدر اإلمكان وسيتحّرك المعّلمون بين ستتّم جدولة الفصول الّدراسّية

 الفصول بداًل من ذلك.
 .يجب وضع اإلشارات المرئّية واإلجراءات الّصحّية في القاعات والحّمامات واألماكن العاّمة في المدرسة 
  ،ويجب عليهم ارتداء األقنعة أثناء وجودهم سيتّم فحص درجة حرارة الموّظفين والّطّّلب واآلباء والّزّوار يومّيا

 في حرم المدرسة.
 الخيار ب: نموذج الّتدريس عبر األنترنيت

  يقوم الموّظفون المؤّهلون بإجراء الّدورات/ الّدروس عبر االنترنيت باستخدام منّصاتSABIS  الّتعليمّية و
Microsoft Teams  إرشادات الّتباعد االجتماعّي.مع تطبيق  تّم االختبارات في الحرم المدرسيوست 

  الّتدريس عبر االنترنيت( في أّي مرحلة من المراحل،  بإذا ُطلب من إدارة المدرسة الّسير حسب الخّطة(
على الّنحو  2020أغسطس  20فسوف يتّم تخفيض الّرسوم المدرسّية لمن يدفع الّرسوم المدرسّية بحلول 

 الّتالي:
االنترنيت لمّدة أربعة أسابيع متتالية سيتّم إجراء خصم لرسوم الفصل األّول. لذا وفي حال تّم الّتدريس خّلل 

 تخطط إدارة المدرسة لتعويض مبلٍغ مالّي لكّل تلميذ:
 %20خصم  الّروضة والّصّف األول

 %15خصم  الّصّف الّثاني وحّتى الّرابع
  %10خصم  السادسالّصّف الخامس وحّتى 

الّرسوم إذا تمّ الّسّير حسب الخّطة ب )الّتدريس عبر االنترنيت( فقط، وال ينطبق هذا الّتخفيض مالحظة: تنطبق تخفيضات 
 وهات أخرى.يألّي سينار 


