
 

 الموضوع: إعادة فتح المدرسة للعام الدراسي القادم ) 2021-2020( 

 

 السادة أولياء األمور الكرام،،، 

 تحية طيبة و بعد،،،،

في اإلعتبار (، أخذت اإلدارة 2021-2020وفقا إلرشادات دائرة التعليم و المعرفة فيما يتعلق بإعادة فتح المدارس للعام الدراسي المقبل )

صول أحجام الف ستبيان أولياء األمور،انتائج  ، مجتمعنا المدرسي في  سالمةالوصحة ل الجوانب ذات األولوية ل :العديد من المعايير مثل

من قبل دائرة التعليم و المعرفة ؛   التعقيم كما هو محدد إجراءات ،التباعد اإلجتماعيقواعد  ، التعليمية مهاتعمر الطالب و إحتياج ،  الدراسية

فتح مدرسة أطفال الخير  عادة إل المختارة ذجلنماعداد لإلو الذي يعد مهما لنا ل طالب للعام الدراسي الجديدعلى ضرورة تسجيل اللذلك نؤكد 

 الخاصة. 

إلى اآلمنة لضمان العودة  الخاصة قد اختارت نموذجين لتلبية احتياجات مجموعات الطالب المختلفة أطفال الخيريرجى العلم بأن مدرسة 

   - :وهما المدرسة 

 .   و الصف األول الثانية وضة الر،  األولى روضة ال:  نموذج الدوام الكامل •

 .  الثامن الصف  الثاني إلى : من الصفالهجين الدوام  نموذج  •

 

 الصفوف  التعريف  النموذج

 نموذج الدوام الكامل

 عد االجتماعي. ابتالعودة الكاملة إلى المدرسة مع ال -
لطالب األكثر احتياًجا إلى التعلم المنتظم وجًها ا -

 حلقات. بين ال و المنتقلينلوجه 

و الصف   الثانية روضة ال، االولى روضة ال

 االول . 

 النموذج الهجين 

مختلط من نموذج اليوم المتناوب واألسبوع  -
دروًسا  " أ " المتناوب حيث ستحضر المجموعة 

  3وجًها لوجه لمدة يومين في األسبوع األول ، ثم 
 أيام في األسبوع الثاني.

خالل   بعدعن  التعلم"ب" تتلقى المجموعة حيث  -
الزمنية ثم تتناوب المجموعة "ب"  نفس تلك الفترة 

خالل   وجها لوجة مع المجموعة "أ" عملية التعلم
 األيام المقترحة.

 الصف الثامن .  إلى  الثاني الصف من 

  Zoom     البث المباشر والتي ستستمر في تضمين لوجه والتعلم عن بعد ا  تعلم وجهً الكل طالب  يحضرالنماذج التي تم اختيارها ، س ضمن

، والدروس المسجلة مسبقًا ، وحزم العمل  المباشرة  من الدروستسجيل  -تتضمن : باقة الكترونية باإلضافة إلى ،Microsoft Teams  و

آملين ان يحول هذا النموذج الطاقة السلبية نتيجة افتقاد الطالب ألصدقائهم وللبيئة المدرسية إلى طاقة   .ع عبر اإلنترنتيراالمستقلة ، والمش

 . ونشطة وبيئة تعليمية مشوقة ايجابية 

 



 

بنجاح ، سواء من الناحية الصحية أو االجتماعية )كما  COVID-19نظًرا ألننا ملتزمون بتنفيذ جميع التدابير االحترازية من أجل مكافحة و

، تجدر اإلشارة إلى أننا قد بدأنا في تنظيم الفصول وإعادة ترتيب أعداد الطالب داخل كل فصل  (دائرة التعليم و المعرفةهو موضح من قبل 

الجيد للعام   رتيب في أقرب وقت ممكن من أجل منحنا متسعًا من الوقت للت مإعادة تسجيل طفلك م. لذا نرجو منكاالجتماعي باعدتاللقواعد  وفقًا

 الجديد.  الدراسي

   - : سيكون متاًحا في حاالت قليلة مثل "التعلم عن بعد"يرجى مالحظة أن خيار 

 .المصابون بأمراض مزمنة والذين يقدمون شهادة طبية مصدقة• الطالب                    

 .احتواء سكن الطالب على احد كبار السن   •                   

 لديه. أو يشتبه في وجود أعراض COVID-19بـ  إصابته تخص أثبتش مخالطة •                     

للعودة   ملكا طفوأل ملكالهامه بالمعلومات  ملتزويدك إلعادة فتح المدرسة دائرة التعليم و المعرفة دليل أولياء األمور المرفق من يرجى قراءة 

 (.  2021-2020لعام الدراسي المقبل )ا إلى المدرسة 

هناك بعض اإلرشادات واإللمام بها، كما ان  ع المعلوماتيجم حتى يتمكن اآلباء و األطفال من اإلطالع علىالدليل قراءة ضروري من ال

 بإعادة فتح المدارس والمبادئ التوجيهية التي يجب أن تكون على دراية بها بصفتك أحد الوالدين مثل:دائرة التعليم و المعرفة المهمة من 

  30يوًما من إعادة فتح المدرسة ) 14إذا كانوا مسافرين ، التأكد من العودة إلى اإلمارات العربية المتحدة قبل  اولياء األمور• يجب على 

 اإلمارات العربية المتحدة. لدولة ( لالمتثال ألي متطلبات صحية 2020أغسطس 

بأن "التفاصيل المتعلقة  و المعرفة لتعليمدائرة ا صرحتوقد  COVID-19.رالمدرسة الختبا إلى يخضع كل طفل يحضر• من المتوقع أن 

 بالتغطية والجداول والعملية سيتم اإلعالن عنها في وقت الحق باالشتراك مع السلطات ذات الصلة".

 إبالغ المدرسة بتاريخ السفر األخير. أولياء األموريجب على جميع • 

 

 elearningsupport@gcps.ac.ae/ 025534277على    عن بعديرجى االتصال بفريق دعم التعلم  ، لمزيد من االستفسارات أو الدعم 

 

  موتوزيع الكتب المدرسية ، وتخصيص الحافلة لطفلك الزي المدرسي، الحصص الدراسيةجداول ب كمإعالم: ستستمر المدرسة في  ملحوظة

 التعليم و المعرفة.ة من دائرة وأي إرشادات إضافي COVID-19و اختبار 

 توفير معدات الحماية الشخصية ألطفالهم. الوجه للطالب، لذا الرجاء من أولياء األمور   حماية المدرسة أقنعة  تقدم ال

                                                                                                                          

 شكرا جزيال           

 إدارة المدرسة                                                                                                                                                 

 


