
 

                                                 

    األعزاء، األمور أولياء

 أكادميية يف حنن اخلارج. يف أو املتحدة العربية اإلمارات دولة داخل كنتم  سواء   ، الصيفية ابلعطلة استمتعتم قد تكونوا وأن خبري تكونوا أن نتمىن
  أغسطس. 30 يف املدرسة فتح إعادة عند أبنائكم سالمة لضمان جبد نعمل اخليمة رأس

 الصفوف، داخل العدد وتقييد االجتماعي التباعد تشمل واليت للمدرسة اآلمن الفتح إعادة أجل من التعليم و الرتبية وزارة إرشادات على بناء  
 والتعليم. الرتبية وزارة إىل تفصيلية تشغيلية خبطط تقدمنا

  :  االفتتاح( إعادة قبل ستتوفر التفاصيل من )مزيد سبتمرب / أغسطس يف املدرسة عليه ستبدو ما على موسعة عامة نظرة يلي مافي

    اجلديد الدراسي العام لبدء أغسطس 30 األحد يوم من ابتداء   اخليمة رأس أكادميية مدارس مجيع فتح إعادة •
 املدارس  مجيع  يف  األول  والصف  KG2  الثانية  الروضة  ،  KG1  األوىل  الروضة  ،  k-Pre  الروضة  قبل  ما  مراحل  فتح  إعادة •

  كامل(  بدوام الدراسة )ستكون ابلكامل االبتدائية
    كامل(  بدوام الدراسة )ستكون الثانوية املرحلة يف ابلكامل 12 و 11 و 10 الصفوف فتح إعادة •
 املدرسة إىل ضرونسيح الطالب أن يعين مما ، )اهلجني( املختلط التعلم منهج على بناء    9 إىل 2 من الصفوف فتح إعادة •

 الفصول خالل من بعد عن التعلم توفري سيتم املدرسة يف الطالب يكون ال وعندما دوام( يوم / عطلة )يوم األسبوع لنصف
   .  املسجلة والدروس املباشرة   والدروس االفرتاضية

 خماوف )بسبب األقل على البداية يف املدرسة إىل أبنائهم ذهاب عدم يفضلون الذين االمور ألولياء ابلنسبة •
 .  تاح ام  كامل  بدوام  بعد  عن  التعلم  خيار  سيكون  ،  معهم(  يعيش  مريض  أو  مسن  قريب  لديهم  كان  إذا  أو COVID بشأن

 كاملعتاد.  الدراسي اليوم مواعيد ستكون •
 املدرسة. افتتاح قبل طالبلل واخلروج الدخول إجراءات و السيارة من النزول إلجراءات الكاملة ابلتفاصيل تزويدكم سيتم •
   .  األعداد تقليل مع املدرسية احلافالت نقل نظام تشغيل •
 املدرسة. مبىن دخوهلم مبجرد الصفوف إىل مباشرة التوجه الطالب على املدرسة. إىل والزوار األمور أولياء  دخول يف التحكم •
 احلمراء. حتت ابألشعة احملمولة واملاسحات الضوئية املاسحات طريق عن الدخول نقاط عند احلرارة درجة فحص يتم سوف •

 حرارة درجة لديهم الذين الطالب املدرسة. بدخول مئوية( )درجة 37.4 عن تزيد حرارة درجة لديه شخص ألي يسمح لن
    ملنزلا اىل اصطحاهبم من األمر ويل يتمكن حىت ممرضة مع خمصصة غرفة يف إبقاؤهم سيتم آابؤهم معهم وليس عالية

 مبىن يف تواجدهم أثناء الكمامة ارتداء البالغني كذلك  و أكثر، و سنوات 6 عمرهم البالغ الطالب مجيع من سيطلب •
 حتمل للطالب مرحية كمامات  توفري على املدرسة تعمل البدين(. النشاط وممارسة الطعام تناول وقاتأ )ابستثناء املدرسة

 .   املتاح املدرسي الزي من كجزء RAKA شعار



 

                                                 

 املطلوب االجتماعي التباعد من األدىن احلد لضمان الرتفيهية واملناطق التعلم ومناطق الدراسية الفصول مجيع إعداد سيتم •
 .   الطالب بني مرت 1.5 البالغ

 . السباحة أنشطة وكذلك ، والرحالت املدرسية الزايرات أتجيل سيتم ، احلايل الوقت يف •
 .   الدراسي الفصل خالل التأجيل هبذا النظر إعادة يتم أن على ، (ECAs) الالصفية األنشطة ستتوقف •
 مجيع ذلك يف مبا ، ابملنهج خاصة أخرى وجماالت ( اجلسدي التباعد )مع الرايضية األنشطة وتستأنف املكتبات فتح سيتم •

 .   املناسبة اإلرشادات اتباع مع ، التخصصية  املواد فصول
    املدرسة. فتح إعادة قبل املدرسي واملقصف الغداء بوجبات املتعلقة ابملعلومات تزويدكم سيتم •
 املدرسي.  اليوم  ساعات  معظم  خالل  الدراسي  الصف  داخل  الطالب  يبقى  حبيث  األدىن  احلد  إىل  املمرات  يف  احلركة   تقليل  سيتم •

 الرايضة لدروس متخصصة غرف إىل االنتقال الثانوية لةاملرح طالب فيها حيتاج اليت االستثنائية احلاالت ففي ، ذلك ومع
 مراعاة مع احلركة  يف للتحكم حمددة بعالمات املمرات ستزود ، املثال( سبيل )على والتكنولوجيا والعلوم واملوسيقى والفنون
 .   فقط االجتماعي التباعد أساس على البدنية الرتبية دروس توفري سيتم املستمر. االجتماعي التباعد

 ابلكامل املدرسة مباين ستخضع حني يف ، درس كل  بعد كامل  بشكل التخصصية املواد غرف وتعقيم تنظيف سيجري •
 متعددة عامة ملواقع ابإلضافة الطالب يستخدمها تعقيم حمطة دراسي فصل لكل سيكون يوم. كل  والتطهري العميق للتنظيف

  .  املدرسة داخل

 كثب.  عن معها العمل نواصل واليت والتعليم، الرتبية وزارة إرشادات ضمن تقع واليت ، التفصيلية خلططنا عام ا ملخص ا أعاله املذكورة النقاط متثل
 يف .ختطيطنا يف قصوى أولوية هلا واملوظفني الطالب سالمة وأن التعليمية، العملية أتثر عدم ستضمن املدرسة أبن ثقة على تكونوا أن آملني
  . املدرسة فتح إعادة قبل ومفصلة كاملة  خطط ا لكم سيقدم مدرسة كل  مدير أن العلم رجىي ، استفسارات أي وجود حال

 .والتعليم الرتبية وزارة قبل من النهائية للموافقة اخلطط مجيع ختضع

 . املدرسة إىل أبنائكم بعودة للرتحيب أتطلع

    التحيات، أطيب مع
 
    بيل راهامغ

 التنفيذي املدير


