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 2020أغسطس  30األحد : التاريخ
  

 

 حضرة أولياء األمور الكرام،

  

  

أن تكونوا جميعًا آمنين ومتأقلمين بشكل جيد مع  آملين 21-2020في العام الدراسي الجديد مدرسة النخبة العالمية بكم ترحب  

 . COVID-19تحديات 

  

 .2020سبتمبر  1 يوم منابتداًءا   21-2020والتعليم العالي، يبدأ العام الدراسي عليم قرار وزارة الت ناًءا علىب

العالي والتعليم  عليموزارة الت إرشادات بتطبيق قومن حيث انناونحن نقدر صبركم وتفهمكم  عاديةليست دراسية السنة ال ان هذه

  .إعادة فتح المدرسةلالستعداد ببدراية وحكمة 

  

ن وهو نهج للتعليم يجمع بيالتعلم المدمج تعليمات إلى جميع المدارس باتباع نهج قد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي  علًما أن

/ كمبيوتر محمول)جهاز  توفيرلذلك، من المهم . المواد التعليمية على االنترنت و الموارد الرقمية مع التدريس حضوريًا في الصف

 .لكمم/ أطفالطفلك( أقراص

 

 للخطر. التدريسية العملية دة التعليم و لضمان عدم تعريضالتدريب الالزم للحفاظ على جو الكادر التعليمي تلقىنحيطكم علًما بأن 

مالحظات اذا كان لديكم . مع المعلمين واإلداريين مفتوح وكالعادة، نعتمد على تعاونكم ودعمكم للمتابعة مع أطفالكم وإبقاء التواصل

 .وجه تلبية احتياجات طالبنا على أفضلمن أجل نحن مستعدون للتعاون معًا 

  

 يتطلب  الطالب في المدرسة نجاح ندرك أن لجميع إمكاناتهم، كما و أنناطالبنا تحقيق كم لضمان نتطلع إلى شراكة مثمرة مع اننا

 . الدعم من البيت والمدرسة على حد سواء

  

تعليمات لنا باستقبال ثلث  لقد أصدرت وزارة التعليم و التعليم العاليف. نا إلعادة فتح المدرسةطعلى خط الطالعكمنتوجه اليكم اليوم 

كل مجموعة سوف و   Cو  Bو   A: مجموعات 3و هذا يعني أنه سوف يتم توزيع جميع الطالب على . %(30) طالبنا كل يوم

نشر هذه الجداول على موقعنا على االنترنت علًما أننا سوف نقوم ب، وفقًا لجدول زمني معيَنالى المدرسة  تحضر

www.eliteintschool.com الرسائل القصيرة.  لعكم عن جهوزيتها من خالل ارسال لكم، كما و أننا سوف نط 

  

 يوم واحد منسيأتي الطالب إلى المدرسة في حيث  ،2020سبتمبر   3 و 2و  1في أيام : و االرشاد سيتضمن االفتتاح فترة التوجيه

سالمة البدنية حول ال و التوجيهات رشاداتاإلللتعرف على معلميهم الذين سيقدمون لهم  -مجموعتهم  وفقًا لتقسيم –تلك األيام 

 .دمجةوحول عملية التعلم الم ،نفسيةسالمة ال(، الالنظافة والتباعد)

  

و الذي يشير الى أيام الحضور الى  المذكور أدناهتقويم الدراسي وفقا لل 2020سبتمبر  6 الموافق يوم األحدتبدأ األيام التعليمية من 

 عليموتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي األول أو حسب تعليمات وزارة الت ،أطفالكم اعتمادًا على مجموعتهم/ لطفلكمالمدرسة 

 . والتعليم العالي

  

 . شكراً لكم على تفهمكم وتعاونكم

  

 ةاالدار
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 أسئلة وأجوبة

  

 ؟ في أي يوم سيأتي طفلي إلى المدرسة خالل فترة التوجيه .1

  

 الثالثاء
 2020 سبتمبر 1

 األربعاء
 2020 سبتمبر 2

 الخميس
 2020 سبتمبر 3

 Cالمجموعة  Bالمجموعة  Aالمجموعة 

  
 .في نفس المجموعة معًااألشقاء قد حرصت على حضور  النخبة العالمية مدرسةعلًما أن 

  

  ما هو الجدول الزمني للطالب بعد أيام التوجيه؟ .2

  

لألسبوعين يكون الجدول الزمني وف وس بناًء على مجموعتهم المختارة، متناوبةسوف يأتي الطالب إلى المدرسة في أيام 

 : كما يلياألولين من المدرسة 

  

 2020سبتمبر  10إلى  6 من: األسبوع األول

  

 األحد
 2020 سبتمبر 6

 االثنين
 2020 سبتمبر 7

 الثالثاء
 2020 سبتمبر 8

 األربعاء
 2020 سبتمبر 9

 الخميس
 2020 سبتمبر 10

 Bالمجموعة  Aالمجموعة  Cالمجموعة  Bالمجموعة  Aالمجموعة 

  

 2020سبتمبر  17الى  13ن م: األسبوع الثاني

  

 األحد

 2020 سبتمبر 13

 االثنين

 2020 سبتمبر 14

 الثالثاء

 2020 سبتمبر 15

 األربعاء

 2020 سبتمبر 16

 الخميس

 2020سبتمبر  17

 Aالمجموعة  Cالمجموعة  B المجموعة Aالمجموعة  Cالمجموعة 

  

  

 ماذا سيفعل الطالب عندما ال يكونون في المدرسة؟  .3

  

على الصفحة  مدرسة النخبة العالميةبوابة اإلنترنت عبر سوف يتم نشر الموارد الدراسية و الدروس المسجلة على 

http://3.17.113.80/PortalLogin.aspx . 

ام بيانات االعتماد الخاصة بهم و التي باستخد ة أعالهمذكورصفحة العلى ال المدرسةيجب على الطالب تسجيل الدخول إلى بوابة 

من خالل هذه البوابة وينبغي عليهم تقديم  درسيهميتمكن الطالب من التواصل مع موف س. كما و ف نرسلها لجميع أولياء األمورسو

 . ون بهالعمل الذي يكلف

  

 في المدرسة؟  الدروسيعفى من حضور  من .4
  

يقوم أولياء ، على أن سيتم اعفاءه من القدوم الى المدرسة أفراد أسرته الذي يقيم معه مصاب بمرض مزمن،إذا كان الطفل أو أحد 

 . طبي من مستشفى حمد بتقديم تقرير األمر

  

 دون سبب وجيه؟  حددالم هفي المنزل في يوم هطفلإبقاء أولياء األمور ا لو اختار أحد ماذ .5
  .في المدرسةو الغياب يتم تطبيق سياسة الحضور وف سسوف يكون الغياب غير مبرر و 
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 ماذا عن امتحانات الفصل الدراسي؟  -6
  

 .في المدرسة االبتدائي ، سيتم إجراء امتحان نهاية الفصل الدراسي للصف السادسالعالي والتعليم عليمتوجيهات وزارة التل وفقًا

  

 ما هي ساعات الدراسة للطالب؟  -7

  

 أدناه(المحددة حضور أولياء األمور خالل الفترة يجب ) نصرا وقت اال الدراسيالوقت  الصف

 صباحاً  7:00 روضةمرحلة ما قبل ال

 ظهراً  12:00حتى 
 

 ظهراً  12:10 الىظهراً  12:00

 ظهراً  12:20إلى  ظهراً  12:10 الروضة االولى

 ظهراً  12:30ظهراً إلى  12:20 الروضة الثانية

  االبتدائي الثانيالصفان األول و 

 صباحاً  7:00

 ظهراً  12:30حتى 
 

 ظهراً  12:40ظهراً إلى  12:30

 ظهراً  12:50ظهراً إلى  12:40 االبتدائيالرابع الصفان الثالث و 

 ظهراً  1:00ظهراً إلى  12:50 االبتدائيالخامس و السادس الصفان 

  

 ؟ نتظم الطالب في الطابور الصباحيهل سي -8

  

ال يسمح لهم  حيث الدراسية صفوفهممباشرة إلى في الصباح يجب على جميع الطالب التوجه  الطابور الصباحي وسيتم إلغاء 

 . بالتجمع في الملعب

  

ً  6:45وستبقى بوابات المدرسة مغلقة حتى الساعة   6:45قبل الساعة  مدرسةحرم اليجب على الطالب عدم دخول  ، علًما أنهصباحا

 المحدد من قبل توقيتالاحترام  جميع أولياء األمورنطلب من كما  ا الوقت.هذعليهم قبل  لن يكون هناك أي إشرافصباحاً حيث 

 .في الوضع الحالي المدرسة خصوًصا بوابةي ألطفالهم حتى ال ينتظروا عند المدرسة وترتيب إنزال فور

عليكم  صباحا؛ بعد ذلك، سيتوجب 7:00 الساعة صباحا حتى 6:45 الساعة تبقى مفتوحة من(: البوابة الرئيسية)(  1)البوابة 

ً  7:15بعد الساعة  أما .صباحا 7:15الساعة تمام والتي ستغلق في  للمدرسة صغيرةالبوابة المن خالل  الدخول سيتم ف ،صباحا

 الشخصية.م تزويدنا بـبطاقتكم طلب منكتسي مما عبر األمن ورمرم العليك توجبإغالق بوابة المدرسة، وسي

 .الطالبفكرة إلى عواقب كما هو مذكور في م يؤدي سوف التأخر المستمر علًما أن

 .بشهادة طبية أو موافقة مسبقة من إدارة المدرسة نايتم تزويدصباًحا ما لم  7:15لن يسمح ألي طالب بدخول المدرسة بعد الساعة 

ملء ل الحضور الى مكتب شؤون الطالب ،بموافقة مسبقة من اإلدارة و حضارهم متأخًراا الذين يتم أولياء أمور الطالبيُطلب من 

 .تأخرالوتوقيع قسيمة 

 شاكرين تعاونكم معنا. في الوقت المحدد مللحصول على تجربة تعليمية مريحة لطالبنا، نطلب تعاونكم في إحضار طفلك

  

 بدخول المدرسة؟ لن يسمح لهمن . 9

o  احتراز خضر على تطبيقأللون الرمز الصحي ا ال يبرزونمور والموظفين والّزوار الذين األأولياء 

o درجة مئوية وما فوق  38فراد الذين تظهر درجة حرارة جسدهم ألا 

o  19شخص يعاني من أعراض مرض أيCOVID- 
o أي شخص كان على اتصال بشخص مصاب 
o  19أي شخص كان على اتصال بمشتبه في اصابته بCOVID- 

 

 . في األسرة" -19COVID"على إبالغ المدرسة بأي حالة من حاالت  أولياء األمورونحث كما 
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 هل سيكون هناك استراحة؟ . 10

  

لن تتوفر حيث أنه  يجب على الطالب إحضار طعامهم والمياه الخاصة بهم من المنزل. وقت األكل واالستراحة في الصف سيحدد

ولن يُسمح  ة و ضمن مجموعاتهمالدراسي صفوفهمسيحتاج الطالب إلى البقاء داخل . المياه للطالب وفقا لتوجيهات الوزارة برداتم

 .األخرى لهم بالتفاعل مع الطالب من الصفوف

  

 هل يجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة وهم يرتدون أقنعة؟  -11

  

 االبتدائي حتى الصف السادس روضة االولى، ال يُطلب من طالب مرحلة ما قبل اليو التعليم العال وزارة التعليم شروطوفقاً ل

 .غسلها يومياب ضرورة االلتزاممن االختياري للطالب ارتداء أقنعة قماش قابلة إلعادة االستخدام مع . ارتداء األقنعة

  

 المدرسة؟  حرمبالتواجد في بصفتي ولي أمر  هل يسمح لي -12

  

ال يسمح . المغادرة مباشرة يجب عليهم صفوف ما قبل الروضة اصطحاب طفلهم الى الصف و أولياء أمور طالبألحد فقط يمكن 

 حتى الصف السادس االبتدائي من التواجد في حرم المدرسة. ولىألولياء أمور طالب صفوف الروضة األ
 

 ؟ أعاله عرضة للتغيير المذكورةاالرشادات هل  -13

  

التعليم  وزارةهي عرضة للتغيير وفقا لتعليمات الظروف العامة، وبالتالي ف وفقتخضع التدابير المذكورة أعاله للمراجعة المستمرة 

 . و التعليم العالي

  

  إلى مزيد من المعلومات؟ احتجتبمن أتصل إذا  -14

  

 44981133/55: المكتب اإلداري

 info@eliteintschool.com :البريد اإللكتروني

  

 

 


