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 السادة/ أولياء األمور الكرام
 جميع املراحل الدراسية

 تحية طيبة و بعد،،
 + مسؤوليات الطالب و ولي األمر 2022/ 2021 الدراسيلعام بروتوكول التعليم لاملوضوع: 

 نتقدم لكم بأطيب التحية و نتمنى لكم و لطالبنا األعزاء دوام الصحة و العافية.
لتوضيح مجموعة من املستجدات و اإلرشادات أما بعد، يسرنا أن نخاطبكم و نحن على أبواب العام الدراس ي الجديد 

 الهامة للمرحلة القادمة. 
  :طبيعة التعليمأواًل: 

لجهود الحثيثة، فقد تقرر أن يكون حي نتيجة اانطالقًا من اطمئنان الجهات الرسمية في الدولة إلى استقرار الوضع الص
مع إبقاء خيار  ،ةمن مختلف املراحل الدراسي لجميع الطلبةداخل املدرسة كل يوم حضوريًا   التعلم هذا العام
ة الب التعليميمر في حاالت علينا جميعًا أن نسعى إلى الحد منها حفاظًا على مصلحة الطاحًا لولي األ التعلم عن بعد مت

 التربوية والنفسية.و 

 ملاذا؟ إلرسال ابنك/ ابنتك ..... اطمأن
 :نطمئنكم إلى أن البيئة املدرسية آمنة تمامًا ال ستقبال أبنائكم خاصة وأن

  ورونالقاح الككافة الكوادر املدرسية قد حصلت على. 
  ًسنة فأكثر. 16عمره ب ألي طال اللقاح أصبح إلزاميا 
 قبل التحاقه بالدوام.  سنة فأكثر  12ألي طالب عمره  الفحص إلزامي 
  بصورة شاملة، وسيتم تعقيمه يوميًا عند التحاق الطلبة. تعقيم املبنى املدرس يتم 
  الالزمة من تباعد اجتماعي و ارتداء الكمامات و فحص درجات الحرارة. ملتزمين باإلجراءات االحترازيةمازلنا 

 

  ً2021/2022إعادة التسجيل للعام  التسجيل / : ثانيا: 

 إلى ذلك لضمان انتظام أبنائهم في الدراسة. رجى من أولياء األمور الذين لم يستكملوا إجراءات التسجيل املبادرة فوراً ي 

 5:00من  املسائيةو ظهرًا  2:00صباحًا و حتى الساعة  8:00من الساعة  الصباحيةللفترتين  قسام التسجيل مفتوحة أ 
 طيلة أيام األسبوع القادم بما فيها السبت و األحد.مساءًا  8:00عصرًا حتى 

 

 هذا العاملتعليم الشتراطات ا تعهد ولي األمر : اً الثث: 
 .قامت املدرسة بإعداد تعهد يضم ملخصًا بأهم مسؤوليات الطالب و ولي األمر للعام الجديد 

  لسماح للطالب باملباشرة في التعليم للعام الدراس ي الجديد.ل خطياً يشترط توقيع ولي األمر للتعهد املذكور 

 (سادساً  في تعليمات و مواعيد استالم الزي زي املدرس ي )موضح عند حضوره الستالم التوقيع التعهد لي األمر و ل يمكن. 

 مواعيد الدوام املدرس ي: اً رابع: 
افق: يبدأ دوام الطلبة يوم  .1  م.29/8/2021األحد املو

 ظهرًا. 1:10حًا و ينتهي الساعة اصب 7:30الساعة:  مناليومي الدوام املدرس ي  يكون  .2

 بدء دوام الطالب من خالل مجموعاتقبل التفصيلي سوف يزودكم كل مشرف إداري بجدول الحصص  .3
 .، حيث يقوم مشرفونا بإضافة أرقامكم على مجموعاتهم أواًل بأول شرفينالواتساب الرسمية الخاصة بامل

 

 



 متطلبات العودة إلى املدرسة )بداية العام(:: اً خامس 

ة بأجهزة الطلبة اإللكترونيهناك متطلبات أخرى متعلقة الدوام، و لطالب استكمال إجراءات التسجيل قبل بدء على جميع ا
 تختلف بحسب املرحلة الدراسية:الكورونا و لقاح بفحص و 
 العودة متطلبات لطلبة املستهدفون ا

 ل الدواموقيع تعهد ولي األمر قبت رياض األطفال

من الصف األول حتى 
 الثاني عشر

 ل الدواموقيع تعهد ولي األمر قبت
انين االستخدام املسموح و حيث سوف يتم توضيح ق )Tablet(الجهاز اللوحي  أو الالبتوب  إرسال جهاز + 

 لألجهزة داخل املدرسة من خالل تعهد ولي األمر
الطلبة الذين تبلغ 

 فأكثر سنة 12أعمارهم 
في أول يوم للمدرسة و إظهارها أ وإرسال نتيجة الفحص للمشرف اإلداري  للطالب 19فحص كوفيد إجراء 

 ( أيام قبل بدء دوام الطالب4عن )على أن ال يزيد موعد إجراء الفحص دوام 

الطلبة الذين تبلغ 
 فأكثر سنة 16أعمارهم 

 ات الكورونا املعتمدة في الدولة أخذ أحد لقاح
و إظهارهما أ نتيجة الفحص للمشرف اإلداري استمارة اللقاح و وإرسال  للطالب 19إجراء فحص كوفيد  +

 ( أيام قبل بدء دوام الطالب4عن )على أن ال يزيد موعد إجراء الفحص في أول يوم دوام للمدرسة 
 

 واستكمال إجراءات التسجيل تعليمات توزيع الزي املدرس ي: اً سادس: 
 :الفترةخالل تسليم الزي املدرس ي سوف يتم  .1

  2:00 حتى الساعة صباحًا  8:00 ةن الساعم :26/8/1202 و حتى يوم الخميس 24/8/1202 الثالثاءمن يوم 
 مساءًا. 8:00عصرًا حتى  5:00و من ظهرًا 

  ظهراً  2:00صباحًا حتى  8:00ساعة ن الم :28/8/2021يوم السبت. 

 .ابات الستالم إيصال استالم الزي املدرس ييقوم ولي األمر بداية بمراجعة قسم التسجيل و الحس: أوالً  .2

يقوم ولي األمر بعد ذلك بتعبئة التعهد الخطي الختيار نموذج التعليم البنه/ ابنته من خالل املشرفين اإلداريين : ثانياً  .3
 الذين سوف يتواجدون في مبنى اإلدارة.

 :ضمن إجراءات الوقاية الرسمية و حفاظًا على سالمتكم يجب على أولياء األمور االلتزام بالتعليمات التالية عند الحضور  .4

  و لن يسمح ألي ولي أمر ال يرتديها بالدخول للمدرسة. الكمامة بارتداءااللتزام 

 .يتم فحص درجة حرارة ولي األمر على مدخل اإلدارة قبل دخوله إلى املدرسة 

  و يقوم ولي األمر باختيار املقاس املناسب البنه حيث يمنع حضور الطالب مع ولي أمرهوفق اإلجراءات االحترازية ،
)ينصح ولي األمر بإحضار سوف تكون هناك عينات بمقاسات مختلفة من الزي املدرس ي معروضة ألولياء األمور 

 عينة من مالبس ابنه/ ابنته للتأكد من املقاس املناسب(.

 الزي الرياض ي الزي الرسمي الصفوف
 + بنطلون  poloتي شيرت  أزرق مريول  2  بنات - الثالثمن الروضة األولى حتى 

 + بنطلون  poloتي شيرت  مريول كحلي 2 بنات -الرابع + الخامس + السادس 
 + بنطلون  poloتي شيرت  تنورة 2قميص +  2 بنات -من السابع حتى الثاني عشر 
 + بنطلون  poloتي شيرت  بنطلون  2قميص +  2 بنين -من األول حتى الثاني عشر 

 الكرام،، السادة
 وآليات يتضمن املزيد من التوضيحات حول جوانب العمل في املدرسة آخر خالل هذا األسبوع بتعميمسوف نزودكم 

 و فاعلة. ن طالبنا األعزاء لتحقيق بيئة مدرسية إيجابيةتوقعاتنا مإلضافة إلى ، باالتواصل
وضيحه ى املشرف اإلداري مسؤولية تيتم تزويدكم به الحقًا، كما يتولولي األمر للطالب و تفصيلي  دليل هذا باإلضافة إلى

 ند حضورك الستالم الزي و توقيع التعهد.لك ع

 تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير و 
 مها إبراهيم بركة/ مديرة املدرسة


