
 

رام ،،، ــــــــــــــــــــ ور الكــــــــــــــــماء ال ـــــــــــــــــادة أولي ــــــــالس   

، ة هللا وبركاته ،،مـــــــكم ورحــــــــالم علي ـــ الس   

ـــــرى في العـــــ رة أخــــــكم مــــــــــــنحيي       ــــــــــــي الجـــــــــــــــام الدراســــــــــــ ــــــا الطلبـــــــــــــــــــد لبنائنـــــــــــــــــــود الحميـــــــــــــــــبالعكم  ـــــــــــــــــــونهنئ  2022/    2021ديد  ــ ــــــة ملدرستــــــــــــ هم ــــــــــــــــــ هم وأسرتـــــــــــــ

 بهـــــــــــــــــــــم.  تــاقتـــــــــــــا للقــــــــــائهم واالستئنـــــــــــاسين ــــــــــة اللتــــــــــــــــــــــالتعليمي

 :  2022/  2021ـــــــام الدراســـــــــــــــــــــي للعــــــــــــــأعـــــــــــــزاءنا فيمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــلي تعليمــــــــــــــــــــات الدوام املدرســــــــــــــــــي 

: الدوام الرسمي: 
ً
 أوال

ــــــويم املدرســـــــــــــــاًء على التقــــــــــــــــــــبن ون ــــــــــــــــــدأ بعــــــــــــــــــــسيب 2022/  2021 دــــــــــ ي الجديــــــــــــــــــام الدراســـــــــــــــــــم فإن العـــــــــــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــمن وزارة التربيقــــــرر ي املــــــــــــــ

ـــوم الربعــــــــــــــــي تهركـــــــــــــــهللا وب  . اءــــــــــــــــــــــة دون استثنــــــــــــــــ ع الطلبــــــــــــــــجميل الدوام بشكل رسمي  ون ـــــــــــــــــوسيك 2021/  9/  1ق ــــــــــــــــــاء املوافـــــــــــــ

ــــــــــرجـــــــــــــــــن        ــــو منكـــــــ ـــــــــــاة المــــــــــــــــــــــــــــمراع عزاَءنــــــــام أــــــــــــــ  :  اآلتيــــــــــــــــــــــةور ــــــــــ

o  كورونا، وعليه أعراض مشابهة لعراض  درجة 5,37حضار أي طالب للمدرسة حرارته أعلى من إعدم. 

o ــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــع أوليـــــــــــــــــــــعلى جمي ار ــــــــــــــــــــــاحض  2021/  8/  15ن داوم يوم الحـــــد املوافـــــــــق ــــــــــــــــم مــــــــــــومنهالت ــــــــــــــــــــــ م باملواصــــــــــــــــــــــن أبناءهــــــــــــــــــــور املسجليــــ

 ــــــــــــــــــــة صباحـــــــــــ ـــــم للمدرســـــــــــــــــــــــأبنائه
ً
ـــــم ومراجعة قسم الحركة ملعرفة ا ــــأم، ومــــــــــــوعد القـــــــــدومالباص رقــ ـــــــودة فستكـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــ طة ـــــــــــــــــــون بواســـــــــــــــــــ

 . ة ـــــــــــــــــــــــــــــ افالت املدرســــــــــــــــــــــح

o ـــــــــــو احي سيكــــــــــــــــــــــــــور الصبـــــــــــــــــــــالطاب  وتبـــــــــــــــــــــــصباح 7:  45اعة ـــــــــــــــــــــــــن الســــــــــ
ً
ـــدأ الحص ـــــــــــــــــــــــا ــــــــة الولى الســــــــــــــــــــــ  . ـــــــــــــــــــــــــصباح 8:  00اعة  ـــــــــــــــــــــــ

ً
 ا

: جوالت الباصات 
ً
 :واملغادرة ثانيا

o ــــــــــــــــــــــظه 12:  00اعة ـــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــ( ستك 2/9/2021 – 1/9/2021ق  ) ــــــــــــــــــــــــــ س املوافـــــــــــــــــــاء والخميـــــــــــــــــــالربع يــــــــــــــــــولة الولى ليومــــــــــــــــــالج . 
ً
 را

o من يـــــــــــــــــــــولى اعتبولة ال ــــــــــــــــالج 
ً
ــــــــد املوافــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــــارا ـــــــــــــــر لنهـــــــــــــــــــــد الظهــــــــــــبع  12:    40اعة  ــــــــــــــــــون الســــــــــــــــستك  2021/    9/    5ق  ـــــــــ ـــــاية الفصل الدراســـــــــــــ  ي. ـــــ

o ــــــــــــــــــة ستكــــــــــــــــــــولة الثانيـــــــــــــــــالج  من يــــــــــــــــــون اعتبــــ
ً
ــــــــــــــوم الربعــــــــــــــــارا ــــــــــــــــل الدراســـــــــــ ـــــــــــــــــــالفص نهــــــــــــــــــــــايــــــة  اية  ــــــــــــــــــــــولغ  2:    20اعة  ـــــــــــــــــــــــــالس  2021/    9/    1اء  ــــــــــ  ي الول. ــــ

 : تعليمات هامة لولياء المور الكرام: 
ً
 ثالثا

ـــــــــــــــم ــــــسيت ـــق دليــــــــــــــــــ تطبيــ ــــــــد مـــــــــــــــن وزارة التربيـــــــــــــــــودة للمـــــــــــــــدارس املعـل الـعــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــم  و ـــــــــــــــــــــ جنر ذا ـم ـلــــــــــــــ ـة والتعلـيــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ  أبناءكـــ ـــــــــــــــم حــــ ـــــــــــــــم منكــ وبناتكــــــــــ

 بمـــــــــا يــــــــلي : زام ـــــــــــــلتعــــلى اإل

o ــــــــــــــدم استخـــــــــــــــــع  . مهـــــــــــــــــــــــــ دام أدوات زمالئـــــ

o  ــــــداء الكمامــــــــــــــــارت ـــــدوام املدرســـــــــــــــــــ اء الــــــــــــــــــــــة أثنــــــــــــــــــــــ ــــــــوداخ يـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ الحل ـــــــــــــ  افالت .ـــ

o ــــــاملح ــــــــافظة على التبـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاعد الجســـــــــــــــ ــــــــــــــدي داخـ ــــــــــف والســــــــــــل الص ـــــــــــ ـــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــحات وداخا ــــــــ  افالت . ــ

o  ـــــــــــــدين بإشــــــــــــــم اليــــــــــــــــــــــــــتعقي ـــــــاملدرسيدارة ات اإل ـــــــــــــــــــــــــب تعليمــــــــــــــــــــــــين وحســـــــــــــــــــــــراف املعلمــــــــ  م .ــــــــــــــــــ دارة القسإة أو ــــــــــــــــ

o دوات ادل ال ـــــــــــــتب  يحدثدي أو  ـــــــــد الجســـــــــا التباعـــــــــــــــــــــــــقق فيهــــــــــــــة التي ال يتحــــــــــــــــــــة الرياضيـــــــــــــــــــة وحصص التربيــــــــــــــــــــطة الصفيــــــــــــــــــــب النشـــــــــــــــــــم تجنـــــــــــــــــــــــــسيت

 ا. ــــــــــــــــــــــــفيه

o ـــــــال ظهـــــــــــــــــــــــــي حف ــــــاء ولي المر إلصطحــــــــــــــــــــــم استدعـــــــــــــــــــــــــ سيتكــــــــــــــــــورونا  ه بمرضــــــــــــــــــور أي أعراض مشابهـــــــــــــ ــــــــ ــــــــــل الــــــــــــه وعمــــــــــــــــــــاب ابنـــــــ ـــــالزم حسـ ب ـــــــــــ

ـــــــــم اعالمــــــــــــــــــــــــالذي سيتحي ـــــــــــــــــــــول الص ـــــــــــــــــــــــالبروتوك ـــــــــــــــــ ه بــــــــــــــــــــ  ه . ــــــــ

 دراســـــــــــــــــــــــــــون عامـــــــــــــــــــــالمة وأن يكــــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــى للجمينمــــــــــــــــــــــنت
ً
ـــــــــــــــــــا  آمـــــــ

ً
ــــــــيا  ـــــــــــ

ً
 اجحونـــــــــنا

ً
 ،،،ـــــــــــــــــــــــــــومثمــــــــــــــا

ً
 را

 شاكرين لكم وتعاونكم ،،،


