
 

 

 

رام ،،، ــــــــــــــــــــور الك ــــــــــــــــماء ال ـــــــــــــــــادة أولي ــــــــالس   

،ة هللا وبركاته ،،مـــــــكم ورحــــــــالم علي ـــ الس   

م ــــــــــــنحيي        أخــــــكم  في  ـــــرة  للعام رى  الثاني  ــــــــونهنئ  2022/    2021  الفصل الدراس ي  ـــ ـــــ ــنائنأب  بعودةكم  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ــا الطلبـ ـــ ـــــ ـــــ ـــــــــة ملدرستـــ ـــ ـــــ هم ــ

 .  ة ــــــــــــــــــــــهم التعليميــــــــــــــــــوأسرت

 : 2022/  2021ـام الدراســـــــــــــــــــــي يــــــــــــــــلي تعليمــــــــــــــــــــات الدوام املدرســــــــــــــــــي للفصل الدراس ي الثاني للعــــــــــــــــــــأعـــــــــــــزاءنا فيمــــــــــــــــــا 

: الدوام الرسمي: 
ً
 أوال

ــــالدراس  للعام دوام الفصل الدراس ي الثاني م فإنـــــــــــــــــــــة والتعلي ـــــــــــــــــوزارة التربي  تعليماتاًء على ــــــــــــــــــــبن ـــــ ـــ ـــــ ــــــــسيب 2022/  2021ي ـ ـــــ ـــ ــــــــدأ بعــــ ـــــ ـــ ون  ــ

 : هللا 
ً
 وجاهيا

واف ءالثالثاوم ـــي وافق  : 2022 /2 /1ق ــــــامل  : 20/2/2022يوم االحد امل

 القسم الوطني لجميع الصفوف.  - الثاني عشر .  وحتى روضة الالقسم الدولي من  -

 قسم الروضة )الوطني( .  - الصف الثاني عشر  بفرعيه العلمي واالدبي .  -

  قسم الشجعان.  -

  قسم الحضانة.   -

 اآلتيــــــــــــــــــــــة :ور ـــــــــــــــــــــاة المــــــــــــــــــــــــــــمراع عزاَءنــــــــام أــــــــــــــــــمنك وـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــن 

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

o   . جولة الباصات ستبقى كما هي في الفصل الدراس ي االول وبنفس املواعيد 

o وتبــــصباح  7:  45اعة ـــن الس ــــو احي سيك ــــــــور الصبـــــــــــــــــــــالطاب 
ً
 . ـــصباح 8:   00اعة ـــة الولى الســـــدأ الحص ـــــــــــــــــــــــ ا

ً
 ا

 : تعليمات هامة لولياء المور الكرام: 
ً
 ثانيا

ــــد مــــــــــــــــن وزارة التربيــــــــــــــــــودة للمــــــــــــــــدار  املعـل العــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــق دليـــــــــــــــــــتطبيسيتــــــــــــــــــــــــم  ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــ ــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـة والتعليــ ـــ ــــجنر ذا ـم لــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــ   و ـــــــ ـــــ ـــ ــــم حـــــ ـــ ـــــ ـــ منكـــ

 بمـــــــــا يــــــــلي : زام ـــــــــــــلتأبناءكـــم وبناتكــــــــــم عــــلى اإل

o مهـــــــــــــــــــــــــدام أدوات زمالئـــــــــــــــــــدم استخ ـــــــــــــــــع . 

o  افالت . ـــــــــــــــــــــل الحــ ـــــــــــــــــــ وداخ ــــــــــــــــــــــــــــيدوام املدرس ـــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــة أثنــــــــــــــــــــــــــــداء الكمامــــــــــــــــارت 

o ــــــــاحات وداخــــــــــــــــــف والســــــــــــ ل الصـــــــــــــــــــــــــ اعد الجسدي داخـــــــــــــــــــــــافظة على التب ـــــــــــــــــــــــــــاملح ـــــ ـــــ  افالت . ـــــل الحـ

o  بشكل مستمر دين ــــــــــــــ م اليــــــــــــــــــــــــــتعقي  . 

o ــــــــة الرياضيـــــــــــــــــــة وحصص التربيــــــــــــــــــــطة الصفيــــــــــــــــــــب النشـــــــــــــــــــم تجن ـــــــــــــــــــــــــسيت ـــ ـــــ ــة التي ال يتحــــ ـــ ـــ ـــــقق فيهـ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ا التباعــــ ــــــ د الجســـ دي أو  ـــ

 ، وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم. ا ــــــــــــــــــــــــدوات فيه ادل ال ـــــــــــــتب  يحدث

o أي أعراض مشابهــــــــــــــــــــال ظهـــــــــــــــــــــــــي حف بمرضــــــــــــــــــور  استدعـــــــــــــــــــــــــسيت كــــــــــــــــــورونا    ه  ــــــــم  ـــ ـــــ ـــــ المر إلصطحـ ولي  ــــــاء  ـــــ ـــــ ـــ ابن ــ ــــــــاب  ـــــ ـــ ل  ــــــــــــ ه وعمــــ

ــــه بـــــــــــــــــــــــــــــم اعالمــــــــــــــــــــــــحي الذي سيتـــــــــــــــــــــ ول الص ــــ ـــــــــــــــــــب البروتوكــــــــــــــــالزم حســـــــــــال ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ه . ـــ

 شاكرين لكم تعاونكم ،،،                                                                                    


