
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34school_hours1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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       2432/2929م ش/                                                                                  م22/90/2929التاريخ: 
                                                                                          

 حضرات السادة أولياء األمور    الكرام 
 الثاني عشر صفوف 

 )الطالب الذين اختاروا نموذج التعلم من داخل املدرسة(
 تحية طيبة و بعد،،،

 

 للسماح بمباشرة الدوام داخل املدرسة 20فحص كوفيد املوضوع: 
 

ضممممممممممممممن ابةراءات املطلواة للسمممممممممممممماح بدوام الطالي داخل املبها املدرمممممممممممممم   و ال   تم  عميم ا عليكم 
، ف الثاني عشمممممر ففا بةراء فحص الكورونا  لطالب املكان و املوعد املوضمممممدنن أدنا فد تحدد سمممممابفا 
 م:22/0/2929املوافق:  االحديوم  دوامه داخل املدرسةقبل مباشرة املطلوب 

 املكان إةراء الفحصموعد  املرحلة الدراسية

 ففا الثاني عشر 
 )الذين اختاروا التعلم داخل املدرسة(

صباحا  ح ا الساعة  0:99من الساعة 
 غد يوم ظ را   2:99

 24/0/2929األربعاء املوافق: 
 24الصناعية  –مدرسة الشعلة الخاصة 

 

 :20يرجى االلتزام بإةراءات فحص الطالي لكوفيد 
 

 الفحص. اةراء عنديجي على الطالي اصطحاب ال وية ابماراتية الخاصة به  .2

 الفحص مجاني. .2

 املخصص الى ساحة املدرسةالدخول بالسيارة من املكان  .4

إذا لم يتم التفيممممممد بممممممابةراءات ابحتااكيممممممة ) ل   الكمممممممامممممممة و اتبمممممماع يمنع دخول االفراد  .3

 التعليمات(.

 ة الطالي و ولي األمر قبل الدخول الى حرم املدرسة.اخذ درةة حرار  .5

 



التوةه الى مركز الفحص املخصص داخل حرم املدرسة حسي ابرشادات املعلفة في ساحة  .6

 ملدرسة.ا

  سليم هوية الطالي للتأكد من البيانات. .2

 تفوم املمرضة بفحص الطالي عن طريق أخذ العينة داخل السيارة. .8

 االشارات.بعد االنتهاء من إةراء الفحص يلتزم ولي األمر بالخروج من املدرسة حسي  .0

 .EMSATمفي برنامج االختبارات الوطنية الم ترك ال وية األصلية لتسجيل طالب الثاني عشر  .29

من خالل  دوام أي طممالممي ال يفوم بممإةراء الفحص و تزويممد املممدرسممممممممممممممة بنتيجتممهلن يسمممممممممممممم  بمم .22

 (.9595229244األستاذ/ ن يل طعمه قن   ) الوا ساب الخاص باملشرف

. 2:99صباحا  ح ا الساعة  0:99يجي ابلتزام بالوقت املحدد من الساعة  .22  ظ را 

 

 وتفضلوا بفبول فائق االحتاام 
 

 مدير املدرسة 
 بركةسليم إبراهيم 


