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 أولياء األمور الكرام  

 تحية طيبة وبعد,,,,,, 

ونعمل بكل جهد ومن غير كلل وممل لالستعداد لعودة طالبنا االعزاء للمدرسة بامن وسالمة وتقديم التعليم  تتسارع اللحظات 

وعليه نود اعالمكم انه مع بداية االسبوع القادم سيتم استقبال طالب   الستقبالهم.االفضل لهم وتهيئة البيئة التعليمية الصحية 

   للمدرسة.خ والصفوف الحدد لها االنظمام المدرسة حسب الجدول الموضح ادناه بالتواري

 

وهذا الجدول لالسبوع الدراسي االول فقط حتى يتسنى لنا تنظيمهم حسب انظمة التباعد المتبعة االن في الدولة ولضمان  

للمدرسة. دخواهم االمن   

لعمل به من تاريخ  لوجه  او تعلم عن بعد ( وسيتم ا )وجهاكما نود اعالمكم ان هذا لجدول يطبق على جميع الطلبة 

9/9/2021 – 5/9/2021وطالب الروضة من تاريخ  9-1( للصف 2/9/2021 – 29/8/2021  

 جدول الصفوف من الصف االول – الصف التاسع 

 الصف الوقت اليوم/التاريخ 

29th August 2021 (Sunday) 7:30 am – 12:00 pm Grade 1, Gr4, and 8 (boys and girls) Only  

30th August 2021 (Monday) 7:30 am - 12:00 pm 
Gr 1, Gr 3, Gr4, Gr 8 and Gr 9 (boys and girls) 

only  

31st August 2021 (Tuesday) 7:30 am - 12:00 pm 
Gr 1, Gr 2, Gr 3, Gr4,  

(Gr 6, Gr7, Gr 8, Gr9) Boys and Girls only  

1st August 2021 (Wednesday) 7:30 am - 12:00 pm Grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Boys and Girls 

 2nd August 2021 (Thursday) 7:30 am - 12:00 pm Grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Boys and Girls 

 جميع طالب الصف األول – الصف التاسع سيبداون الحضور بالدوام الكامل من الساعة 7:30-1:30 من تاريخ 2021/9/5

 

5/9/2021طالب الروضة األولى والثانية  سيبدا العمل بهذا الجدول من تاريخ   

 الصف الوقت اليوم/التاريخ 

5th September 2021 (Sunday) 7:30 am – 10:30 am KG1 A, B, 

6th September 2021 (Monday) 7:30 am – 10:30 am KG1 A, B, C, D,  

7th September 2021 (Tuesday) 7:30 am – 10:30 am KG1 A, B, C, D, E  

8th September 2021 (Wednesday) 7:30 am – 10:30 am KG1 A, B, C, D, E, KG2 A, B, C, D  

 9th September 2021 (Thursday) 7:30 am – 10:30 am KG1 A, B, C, D, E, KG2 A, B, C, D 

 

 كل طالب الروضة األولى والثانية سيبداون الحضور الكامل من الساعة 7:30-12:00 من تاريخ  9/12/ 2021  
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 حضور الطالب:

صباحا.  7:30ال يسمح الي طالب بدخول المدرسةقبل الساعة   

للمدرسة سيتم التاكد من حرارة جميع الطالب قبل الدخول من البوابات الرئيسة   

حسب انظمة لجنة االزمات والطوارى ال تسمح مدرسة العين االمريكية لغير االشخاص المصرح لهم بدخول المدرسة من التواجد داخل اسوار  

الدولة. المدرسة. ويجب على جميع االشخاص المصرح لهم بدخول المدرسة اتباع اجراءات االمن والسالمة المتبعة داخل   

 االشخاص المصرح لهم هم: 

المدرسة المسجلين رسميا طالب   

 موظفي المدرسة االكاديمين واالداريين 

ة  اما بخصوص االشخاص الغير مخول لهم بدخول المدرسة يجب عليهم حجز موعد مسبق من ادارة المدرسة وااللتزام بكافة اجراءات االمن والسالم

والتسجيل( مراجعين قسم المالية  )باستثناءالمتبعة في الدولة   

غير مصرح لهم بدخول المدرسة: االشخاص ال  

او من ينوب عنهم  اولياء االمور   

 الضيوف او االخوة المرافقين مع الطلبة  

مع شهادة فحص كوفيد سارية المفعول    كمرافق للطالب ()المدرسة كما نود اعالمكم ان االشخاص المرافقين لطلبة الحاالت الخاصة يسمح لهم بدخول 

ارتداء قناع الوجة  وفقط مرافقتهم  لخارج حدود الصف  –المحافظة على التباعد االجتماعي  –   

    بوابات موزعة الرجاء االلتزام بمدخل الطالب حسب الجدول ادناه عند الحضور واالنصراف                                    6يوجد لدى المدرسة 

 االشخاص المصرح لهم بالدخول   البوابات 

1البوابة الرئيسية رقم   الموظفين  

2بوابة رقم  9-5طالب الصف االول والثالث وطالب قسم االوالد من الصف    

3بوابة رقم  بنات    9-5طالب الصف الثاني والرابع وطالبات الصف    

4بوابة  الحافالت الخاصة ( الحافالت المدرسية ) يمنع تواجد طالب    

5بوابة   الموظفين االكاديمين  

قسم الروضة    6بوابة    طالب الروضة األولى والثانية  
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 انصراف  الطالب: 

 

 يجب على جميع اولياء االمور االلتزام بمواعيد االنصراف كما تم توضيحها اعاله 

يجب على جميع اولياء االمور او من ينوب عنهم االلتزام بقواعد واجراءات االمن والسالمة والتباعد االجتماعي وارتداء قناع  

 الوجه عند اصطحاب ابنائهم  

قبل   البوابات منخول المدرسة الصطحاب ابنائهم وانما اصطحابهم من عند ال يسمح الولياء االمور او من ينوب عنهم د 

 الشخص المسؤول. 

اعاله.ال يسمح للطالب في البقاء داخل المدرسة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي الموضحة   

ت الضرورية ويجب  ال يسمح للطالب بمغادرة المدرسة خالل ساعات الدوام اال في الحاالت الطارئة او مواعيد المستشفيا

على االقل( .  )ساعتيناعالم االخصائية االجتماعية بذلك للحصول على االذن المسبق   

 

 اجراءات االمن والسالمة: 

 

  )فقطقبل دخول المدرسة وخالل ساعات الدوام الرسمي سنوات وما فوق ارتداء قناع الوجه   6على جميع الطالب من عمر 

نون من ارتداء البقناع( طالب الروضة االولى والثانية مستث  

في حال وجود سبب طبي يمنع الطالب من ارتداء القناع يمنكهم ارتداء قناع الوجه الشفاف واحضار شهادة طبية من مركز  

 طبي مختومة توضح الحالة والسبب الطبي  

حال ظهور اي اعراض  نهيب اولياء االمور التاكد من حرارة الطالب كل صباح قبل ارسالهم للمدرسة واعالمنا حاال في 

 عليهم وابقاء في المنزل ومراجعة الطبيب الحقا. 

 

 نموذج عن جدول الحصص لطالب الروضة االولى والثانية

Timings/ 
Periods 

8:00 - 8:20 
Period 1 

8:20 - 9:00 
Period 2 

9:00 - 9:40 
9:40 - 10:20 

Period 3 
10:20 - 11:00 

Period 4 
11:00 -11:40 

Subjects Circle Time    

 

Break Time  
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4-1جدول الحصص لطالب الصف نموذج عن جدول الحصص لطالب الروضة االولى والثانية  

Timings/ 
Periods 

Period 1 
8:00 – 8:45 

Period 2 
8:45 - 9:30 

Period 3 
9:30 - 10:15 

Period 4 
10:15 - 
11:00 

Period 5 
11:00 - 
11:45 

Period 6 
11:45 -
12:30 

Period 7 
12:30 -1:15 

 

Subjects 

 

  

Break Time  

Gr.1-4 

   

 

 نموذج عن جدول الحصص لطالب الصف9-5

Timings/ 
Periods 

Period 1 
8:00 – 8:45 

Period 2 
8:45 - 9:30 

Period 3 
9:30 - 10:15 

Period 4 
10:15 - 
11:00 

Period 5 
11:00 - 
11:45 

Period 6 
11:45 -
12:30 

Period 7 
12:30 -1:15 

 

Subjects 

 

   

Break Time  

Gr.5-9 

  

 

 سيتم ارسال تفاصيل الجدول الحقا  

 نتمنى للجميع عاما ناجحا ونتمنى من الجميع االلتزام معنا بما سبق ذكره وبكافة سياسات المدرسة  

 ادارة مدرسة العين األمريكية                                                          

 

 

 


