
  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  السادة أولياء االمور الكرام ،،، السادة أولياء االمور الكرام ،،، 

  ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

جاللة امللك جاللة امللك الالحضرة صاحب حضرة صاحب ظل ظل في في األمن والسالمة ويحفظ بلدنا الغالي من كل مكروه األمن والسالمة ويحفظ بلدنا الغالي من كل مكروه   وعلى أبنائناوعلى أبنائنا  نسأل هللا أن يديم علينانسأل هللا أن يديم علينا  ––وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير   

  حماه هللا ورعاه ،،،حماه هللا ورعاه ،،،املعظم املعظم ابن الحسين ابن الحسين عبدهللا الثاني عبدهللا الثاني 

 إدارة مدرسة ومع                                
ً
 إدارة مدرسة ومعكما تعودنا في كل عام نتشارك سويا
ً
رتكز عليها لضمان السالمة وقيام رتكز عليها لضمان السالمة وقيام قواعد نقواعد نوإرساء وإرساء نا نا لمون وأولياء أمور في رعاية أبنائلمون وأولياء أمور في رعاية أبنائكما تعودنا في كل عام نتشارك سويا

  ،،،،،،  األعزاءاألعزاء  املدرسة بواجبها التعليمي والتربوي تجاه طلبتنااملدرسة بواجبها التعليمي والتربوي تجاه طلبتنا

: ساعات الدوام الرسمية:أأ  
ً
: ساعات الدوام الرسمية:وال
ً
  وال

 كما هي العادة ولكن فترة الطابور الصباحي ستكون داخل الصف بوجود مربي الصف وسيتم تأدية السالم   0000::88تبدأ الحصة االولى الساعة تبدأ الحصة االولى الساعة 
ً
 كما هي العادة ولكن فترة الطابور الصباحي ستكون داخل الصف بوجود مربي الصف وسيتم تأدية السالم صباحا
ً
صباحا

 من قبل الطلبة داخل الصفوف وبإيعاز من االذاعة امل
ً
 من قبل الطلبة داخل الصفوف وبإيعاز من االذاعة املامللكي وقراءة الفاتحة يوميا
ً
سبب الظرف الحالي الذي نمر سبب الظرف الحالي الذي نمر مربي الصف وهذا بمربي الصف وهذا باف اف درسية وإشر درسية وإشر امللكي وقراءة الفاتحة يوميا

  به نسأل هللا العافية ،،به نسأل هللا العافية ،،

: جوالت الباصات:ثث  
ً
: جوالت الباصات:انيا
ً
  انيا

oo  درس ي للطلبة واملغادرة ستكون على جولتين :درس ي للطلبة واملغادرة ستكون على جولتين :نهاية الدوام املنهاية الدوام امل  

oo   0000  ::  1122جولة أولى ستكون الساعة جولة أولى ستكون الساعة     
ً
 ظهرا
ً
  ..  ظهرا

oo   3300  ::  11جولة ثانية ستكون الساعة جولة ثانية ستكون الساعة    . 
ً
 .ظهرا
ً
  ظهرا

oo   دقائق بناًء على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.دقائق بناًء على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.  1100  دقيقة وتخفيض استراحة دقيقة وتخفيض استراحة       4400وذلك بعد تخفيض مدة الحصة وذلك بعد تخفيض مدة الحصة  

oo   في الجولة االولى في الجولة االولى   فقطفقط  ستكون مغادرة الباصاتستكون مغادرة الباصات  22002200//0099//0033ولغاية يوم الخميس املوافق ولغاية يوم الخميس املوافق   22002200//0099//0011في الفترة من يوم الثالثاء املوافق في الفترة من يوم الثالثاء املوافق

 والث    1155  ::  1111الساعة الساعة 
ً
 والثصباحا
ً
       3300  ::  11انية كما هي الساعة انية كما هي الساعة صباحا

ً
 ظهرا
ً
  ..  ظهرا

oo    والباقي حسب الجدول والباقي حسب الجدول   ( وطني ودولي ومصادر التعلم الكلي( وطني ودولي ومصادر التعلم الكلي  33  ––  11الصفوف من) الصفوف من)     ––هم الروضة هم الروضة لطلبة الذين سيغادرون جولة أولى لطلبة الذين سيغادرون جولة أولى اا

  ..املدرس ياملدرس ي

oo   ( وطني ودولي والباقي حسب الجدول املدرس ي .( وطني ودولي والباقي حسب الجدول املدرس ي .    99  --  44  الطلبة الذين سيغادرون الجولة الثانية الصفوف من ) الطلبة الذين سيغادرون الجولة الثانية الصفوف من )  

 الثالثثث  
ً
 ا
ً
  امة ألولياء األمور الكرام:امة ألولياء األمور الكرام:هه: تعليمات : تعليمات ا

oo   آخر .آخر .  أي وقتأي وقتعدم دخول األقسام املختلفة وأخذ موعد مسبق في عدم دخول األقسام املختلفة وأخذ موعد مسبق في  

oo  ملدير القسم .ملدير القسم .  وف مهما كان السبب وتكون الزيارةوف مهما كان السبب وتكون الزيارةعدم التواجد في غرف املعلمين والصفعدم التواجد في غرف املعلمين والصف  

oo  . عدم التواجد في ساحة الباصات مهما كان املبرر .عدم التواجد في ساحة الباصات مهما كان املبرر  

oo  دخول دخول ولن يسمح ألي طالب بولن يسمح ألي طالب بهم ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند الخروج من املنزل وعند دخول الباص أو املدرسة  هم ضرورة لبس الكمامات والقفازات عند الخروج من املنزل وعند دخول الباص أو املدرسة  التأكيد على أبنائالتأكيد على أبنائ

  املدرسة بدون لبس الكمامات .املدرسة بدون لبس الكمامات .

oo  الغياب بمرونهالغياب بمرونه  معمع  وسيتم التعاملوسيتم التعامل  رتفاع الحرارةرتفاع الحرارةإإهم إلى املدرسة بوجود أعراض الزكام واالنفلونزا و هم إلى املدرسة بوجود أعراض الزكام واالنفلونزا و عدم إرسال أبنائعدم إرسال أبنائ  ..  

oo  لضرورة لضرورة   توجيه أبنائهمتوجيه أبنائهم  

  التقيد بتعليمات املعلمين واملدراء فيما يخص عملية التباعد الجسدي .التقيد بتعليمات املعلمين واملدراء فيما يخص عملية التباعد الجسدي .  --  

  ستخدام أدوات غيرهم .ستخدام أدوات غيرهم .إإحضار األدوات املدرسية الخاصة وعدم حضار األدوات املدرسية الخاصة وعدم إإ  --

سام سام القيام بعملية التعقيم اليدوي وحسب تعليمات مربين الصفوف واملرشدين التربويين بإستخدام أدوات التعقيم املتوفرة في جميع أقالقيام بعملية التعقيم اليدوي وحسب تعليمات مربين الصفوف واملرشدين التربويين بإستخدام أدوات التعقيم املتوفرة في جميع أق  --

  املدرسة .املدرسة .

oo  هم بعدم إحضار الخلويات .هم بعدم إحضار الخلويات .التأكيد على أبنائالتأكيد على أبنائ  

oo  .قراءة تعليمات االنضباط الطالبي الوزارية في موقع وزارة التربية والتعليم واالنضباط املدرس ي من موقع املدرسة وتوضيحه ألبنائهم.قراءة تعليمات االنضباط الطالبي الوزارية في موقع وزارة التربية والتعليم واالنضباط املدرس ي من موقع املدرسة وتوضيحه ألبنائهم    

oo   ولياء ولياء أأاملدرسة لضمان مشاركة املدرسة لضمان مشاركة االلتزام بحضور االجتماعات التي تقررها املدرسة ألولياء األمور وعدم التخلف عنها ألنها جزء من خطة االلتزام بحضور االجتماعات التي تقررها املدرسة ألولياء األمور وعدم التخلف عنها ألنها جزء من خطة

  االمور في العملية التربوية . االمور في العملية التربوية . 

oo   0000  ::  88الساعة الساعة       22002200//  0099  //  0066يوم األحد املوافق يوم األحد املوافق دوام الروضة دوام الروضة يبدأ يبدأ    . 
ً
 .صباحا
ً
  صباحا

  شاكرين لكم تعاونكم ،،،شاكرين لكم تعاونكم ،،،


