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 ،ءعزااألاألمور اءیأول  

 تحیة طیبة وبعد،،،

 

 :  التاليك ما يخص دوام الطلبةبدائرة التعلیم والمعرفة التي وصلتنا مؤخراً من بناء على التعليمات الجديدة  

 الصفوف من الروضة حتى الخامس : -

بالحضور الطالب في الصفوف من الروضة وحتى الصف الخامس  بدأيسولى  ربع اسابيع األفي األ 

كما يمكن توفير التعلم عن بعد    ، %50بنسبة  للمدرسة بنظام التناوب االسبوعي مع بداية العام الدراسي

 اذا رغب ولي االمر بذلك.

من دائرة التعليم  التوقيع على تعهدب ن يقومأيجب  ،للمدرسة الهفطأرسال بإفي حال رغبة ولي األمر 

عراض مرضية كما أي أللمدرسة في حال ظهور  إبنه/إبنتهرسال إمر بعدم قرار ولي األإيتضمن  والمعرفة

خذ طفله من مر فحص حرارة طفله يوميا قبل مغادرة المنزل ، و الحضور فورا أليجب على ولي األ

 ذلك. منه المدرسة في حال طلبت المدرسة

متر ، لبس الكمامه لجميع الطلبة من الصف االول  1.5طالب، تباعد  15 لفصل في ا الحد األقصى للطالب

 زاميا لطالب الروضة.لا كنه ليسوليكون إلزامياً،  للتاسع

 تاسع :  حتىالصفوف من سادس -

 للطلبة في هذه المرحلة.زاميا إربع اسابيع األولى سيكون التعلم عن بعد اخالل األ

بالغكم بالتفاصيل حال توفرها لدينا من الجهات إسنه وما فوق ، وسيتم  12كورونا مطلوب لمن هم الفحص 

 تصة.خالم

 الحافالت المدرسیة :  

فقط للحافالت المدرسية ، سيتم فحص كل طالب قبل الصعود للحافلة، لن  %50ستكون الطاقة االستيعابية 

 عراض مرضية.أ أي ال كانت عليهم حرارة أوحيتم نقل الطلبة في 

 الطالب التي یتم نقلهم بسیارات خاصة :

والدكم داخل السيارة، يمنع انتظار الطلبة اكثر أولياء االمور للمبنى المدرسي ، ينصح بانتظار أيمنع دخول 

 زمات.دارة األإالمعرفة و هيئة و التعليمدقائق حسب تعليمات دائرة  10من 

 دخول الطالب للمدرسة صباحاً:

 في حال فوراً  ي طالبأعند دخول للمدرسة ، ويتم عزل يومياً الطلبة بالكاميرات الحرارية  سيتم فحص

ویجب على ولي األمر ، سيتم توفير غرف عزل داخل المدرسةحيث  ، عليـهعراض مرضية أأي  ظهور

 .إبنته\الحضور فوراً ألخذ إبنه

 الجدول المدرسي : 

ً  عالمكم بالجدول المدرسيإسيتم   لم المباشر و التعلم عن بعد.للتع الحقا



 

 

 الزي المدرسي : 

ً آلعالمكم بإسيتم  ً ثناء الدراسة عن بعد ألزامي إالزي المدرسي ، ية توزيع الزي المدرسي الحقا  .أیضا

 

 مر للمدرسة :زیارات ولي األ

   2020-8-19ابتداء من 

  ؛و من هذا التاريخ 2020-8-19تم فحص جميع العاملين يوم يس

يمنع دخول أي شخص للمدرسة باستثناء الطلبة و موظفي المدرسة ، أي لقاءات تكون عبر الوسائل 

 عبر القنوات االلكترونية فقط . دفع الرسوم يكونااللكترونية فقط ، 

 

 .وصحة وأمان طالبنا األعزاء والعاملین في المدرسة من أجلشاكرین لكم تعاونكم وإلتزامكم 

 

 للتواصل 

Registration:  التسجیل 

Hana Omar: Hana.omar@ijps.ae 

WhatsApp: 0555666373 

Accounts: الحسابات 

Rasha Abu touque : rasha.abu-touque@ijps.ae 

WhatsApp: 0553205920 

Payment link : https://bit.ly/318YsKI  

 Transportation: المواصالت المدرسیة 

Maryam Ayyad : Maryam.ayyad@ijps.ae  

WhatsApp: 0504179848 

Parents Coordinator:  

Sarya Radi: sarya.radi@ijps.ae 

WhatsApp: 0505411200 
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