
 

 

 

 
 السادة أولياء األمور الكرام  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

إن شاء هللا وكما جاء في توجيهات جاللة امللك حفظه هللا ورعاه وقرارات وزارة التربية والتعليم فإن الفصل الدراس ي 

 للطلبة الراغبين بالدوام املدرس ي، وعن بعد ملن يفضل ولي أمره ذلك، لذا نقدم  
ً
الثاني سيكون التعليم فيه وجاهيا

 م.2021/2020في دليل العودة للمدارس للفصل الدراس ي الثاني  لكم خطة العودة للدوام املدرس ي كما جاءتنا  

 

 الصف   الدوام )الوجاهي(   تاريخ بدء

 الحضانة   7/2/2021االحد املوافق 

 الروضة 

 قسم مصادر التعلم

 الصف األول األساس ي بفرعيه الدولي والوطني 

 ثاني عشر وطني ودولي  

 يضاف للصفوف املذكورة أعاله الصف الثاني األساس ي بفرعيه الدولي والوطني.    8/2/2021االثنين املوافق 

 بفرعيه الدولي والوطني.  الثالث األساس ييضاف للصفوف املذكورة أعاله الصف  9/2/2021الثالثاء املوافق 

 العاشر والحادي عشر بفرعيه الدولي والوطني. يضاف للصفوف املذكورة أعاله الصف   21/2/2021االحد املوافق 

 .الدولي والوطنيالتاسع بفرعيه  –يضاف للصفوف املذكورة أعاله الصفوف من الرابع   7/3/2021االحد املوافق  

 

ولغاية    7/2/2021من تاريخ    عد عن ب  والوطني  بفرعيه الدولي    التاسعالصفوف من الرابع إلى الصف  تدّرس   •

عد   والوطنيبفرعيه الدولي    صفي العاشر والحادي عشرو  ،  4/3/2021 ولغاية    7/2/2021من تاريخ    عن ب 

التوقيت ،  18/2/2021 وحسب  وقتها  في  الصفوف  هذه  لجميع  املدرسية  الحصص  جميع  ستعقد  حيث 

خالل   من   
ً
سابقا )املجدول  اكسفورد  وعبر    (Microsoft Teamsبرنامج  )منصة  املدرسية  املنصة 

 في الفصل الدراس ي األول، وفي  االلكترونية الخاصة (
ً
، من حيث إعطاء الدروس والواجبات كما كان سابقا

( يجب على ولي األ حالة اختي
ً
الثاني )كامال على    أبناءهمر حث  ار ولي األمر للتعليم عن بعد للفصل الدراس ي 

 لهذا الغرض.حضور الفيديوهات املسجلة عبر املنصة ال 
ً
 لكترونية املعدة خصيصا

 

 



 

 

 

 كما هي العادة وسيكون موعد  8:00تبدأ الحصة االولى الساعة   •
ً
  وحسب  جولتينمغادرة الطلبة على   صباحا

 :  الجدول أدناه

.  00:12موعد املغادرة الساعة    الجولة االولى:
ً
   ظهرا

 . بعد الظهر  30:1موعد املغادرة الساعة    الجولة الثانية:

 

 موعد املغادرة الصفوف 

 جولة اولى الحضانة 

 جولة اولى الروضة 

 جولة اولى قسم مصادر التعلم

 جولة اولى وطني ودولي 1-3

 جولة ثانية وطني 4-6

 حسب الجدول املدرس ي  دولي  4-11

 حسب الجدول املدرس ي  وطني  7-11

وبعد ذلك حسب   18/2ولغاية  7/2جولة اولى من تاريخ  ثاني عشر وطني ودولي 

 الجدول املدرس ي 

 

من املجدي التأكيد على حث أبنائكم على ضرورة االلتزام بغسل اليدين والتعقيم قبل الخروج من املنزل،     •

إلى املنزل.    وارتداء الكمامات والقفازات أثناء الدوام املدرس ي من بداية دخول املدرسة وحتى املغادرة والوصول 

متر مربع على  2الجسدي في املدرسة وخارجها )كما نرجو منكم ارشاد أبنائكم على ضرورة االلتزام بالتباعد  

الشخصية   النظافة  على  الحفاظ  في  حياة صحي  نمط  باع 
ّ
الت أبنائكم  توجيه  من حضرتكم  ونرجو  األقل(. 

 والتباعد وعدم تبادل األدوات املدرسية والشخصية. 

      

وفي حال ظهور أعراض على أبنائكم نرجو عدم إرسالهم إلى املدرسة إال بعد إجراء الفحوصات الخاصة بمرض         

 وإحضار النتيجة السلبية.  20-كوفيدو   19-كوفيد

 

 

 

 

 



 

 

 

وعلى   • الطلبة  أبنائنا  صحة  على  سيحافظ  التعليمات  بهذه  وإياكم  التزامنا  إن  الخدمة  إإخواننا  عطائهم 

 التعليمية املثلى، ومن ضمن إجراءاتنا للمحافظة على الصحة والسالمة العامة ستقوم مدارسنا بما يلي:

هم باستخدام املنظفات  تنظيف وتعقيم جميع مرافق املدرسة قبل حضور الطلبة واملعلمين وأثناء تواجد -

 واملعقمات املناسبة. 

توفير الرعاية الصحية والوقاية الصحية من حيث توفر العيادة املدرسية وغرف العزل واملواد الطبية،   -

 ومن حيث الكوادر الصحية من أطباء وممرضين.

سة  مراعاة التباعد الجسدي ولبس الكمامات وقياس درجة الحرارة في الحافلة وعند دخول املدر  -

 واألقسام املدرسية املختلفة.

اختصار جميع الفعاليات واألنشطة الرياضية التي يحدث فيها احتكاك أو تبادل أدوات، والتواجد في   -

 وينفذ بشكل جزئي. 
ً
 أماكن مفتوحة في حصص الرياضة والطابور املدرس ي الذي سيكون مختصرا

 

 من أجل الحفاظ على صحة أ
ً
 بنائنا وبلدنا، حفظكم هللا من شر هذا الوباء.إن شاء هللا تعالى نتعاون معا

 

 


