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بسم هللا الرمحن الرحيم
نستقبل العام الدراسي اجلديد بفيض من العطاء واهلمم العالية والعمل الدؤوب خلدمة مسريتنا التعليمية ،وهننئ
حافال ابإلجناز  ،وقد مت إعداد هذا الدليل ووضع فيه التدابري
عاما ً
طالبنا األعزاء بعودهتم إىل مدرستهم ونتمىن هلم ً
واإلجراءات االحرتازية اليت تضمن عودة الطلبة إىل املدرسة يف أمان وسالمة.

القسم األول :مناذج التعليم املطبقة وأوقات احلصص الدراسية
سيلتحق طالبنا ابلدوام يف املدرسة للعام الدراسي احلايل وفق ما يلي:
• من الروضة إىل الثاين عشر

• من الروضة إىل الثاين عشر

• جلميع املواد الدراسية

•  5أايم ابألسبوع دوام ابملدرسة

• تبدأ احلصة األوىل 7:25

• يبدأ دوام الطالب 7:15
• تبدأ احلصة األوىل 7:25 :

تعلم عن بعد للطالب
الذين اختاروا ذلك النمط

دوام مدرسي يومي

سيتم تبليغكم فيما بعد عن أي تغيري ابلدوام حسب توجيهات اجلهات املختصة
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القسم الثاين :الصحة والسالمة
إن وجود الوابء يتطلب أعلى درجات اليقظة واملسؤولية ،وإن هذه املسؤولية تشاركية بني املدرسة وأولياء األمور
والطلبة ،وأي هتاون من أحد األطراف سيجين اجلميع أضراره ،لذلك نفرض إجراءات حازمة لألمن والسالمة ونلزم
اجلميع بتطبيقها ،وملراجعة اإلجراءات ابلتفصيل ميكنكم الرجوع إىل دليل أولياء األمور إلعادة فتح املدارس الصادر
من دائرة التعليم واملعرفة.

الصحة النفسية
من املهم جداَ مراعاة الصحة النفسية لطالبنا ،ومن املفيد اتباع هذه اإلرشادات بشكل دائم معهم:
• حاوروهم حيال خماوفهم وما يثري قلقهم ،واشرحوا هلم تدابري السالمة
واالحتياطات اليت تتبعها املدرسة للحفاظ على صحة وسالمة اجلميع،
وأن هذه التدابري تساعد يف احلفاظ على سالمتهم.
• أوضحوا هلم أمهية الدور الذي س ـ ــيلعبونه من خالل التزامهم ابإلجراءات
للمحـ ـ ـ ـ ــافظة على أنفسهم وجمتمعهم ،وذلك عن طريق ارتداء الكمامة وااللتزام
مبتطلبات التباعد االجتماعي وتعقيم اليدين.
• أظهروا هلم منافع عودهتم إىل الدراسة مثل مقابلة أصدقائهم وتعلم أشياء جديدة
وحتدثوا معهم ابستمرار لتقييم حالتهم ومعرفة متطلباهتم بعد عودهتم من املدرسة.
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إجراءات الصحة والسالمة
 .1لقاح كوفيد – 19
مجيع الكادر و الطالب فوق عمر  16سنة يف املدارس اخلاصة يف إمارة أبوظب ملزمني ابحلصول على اجلرعات
املطلوبة من لقاح كوفيد –  ، 19أو احلصول على إعفاء من التطعيم ،ليتسىن هلم الدخول إىل املبىن املدرسي.
 .2فحص كوفيد 19-
مجيع الكادر والطالب يف املدارس اخلاصة يف إمارة أبوظب خيضعون لفحص كوفيد 19-حسب توجيهات اجلهات
املختصة للتأكد من سالمة اجلميع ،و ذلك حسب تواريخ وتعليمات حتددها دائرة التعليم و املعرفة  ،و سيتم
إعالمكم هبا وبي تعديالت تطرأ عليها.
 .3مساحة الفصل الدراسي وتوزيع الطلبة ضمن جمموعات
مت تقسيم املدرسة إىل

جمموعات كبرية وه

BUBBLES

معرفة ابسم ولون وتتألف اجملموعة من الطالب و املعلمات و املشرفات

ومشرفات النظافة ،و اجملموعة الكبرية هي اليت مت عزهلا عن ابقي اجملموعات يف املدرسة.
مشرفة اجملموعة

اجملموعة

الصفوف

اللون

A2

الروضات

أصفر

أ .ميسون قهوجي

A3

األول والثاين

أزرق

أ .سوسن املصري

A3

الثالث والرابع

أزرق

أ .مرمي البغدادي

A4

اخلامس والسادس

زهري

أ .نور خربطلي

A4

السابع إىل التاسع

زهري

أ .ندى غالول

A4

العاشر إىل الثاين عشر

زهري

أ .نور جماهد

• ال ميكن ألي شخص ضمن اجملموعة االختالط مع جمموعة أخرى و يف حال ظهور حالتني مصابتني يف الصف
ينتقل الصف إىل التعلم عن بعد ،و يعتمد انتقال اجملموعة الكبرية إىل التعلم عن بعد على عدد احلاالت اليت
تثبت إصابتها تبعاً للربوتوكوالت املعتمدة من دائرة الصحة يف أبوظب.
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 .4التعقيم والنظافة
• تقوم املدرسة بتنظيف وتطهري شامل ملرافقها يوميًا.
• يتم تنظيف وتطهري األسطح كثرية االستخدام (كمفاتيح اإلضاءة ،ومقابض األبواب والسالمل ،ومقاعد
املرحاض) كل ساعة.
• مت جتهيز مجيع الصفوف الدراسية مبناديل للتعقيم ومعقم لليدين وكمامات لضمان احملافظة على النظافة.
• توفر املدرسة ممرضة معتمدة متواجدة يف املدرسة ،و غرفة حجر صحي للطلبة واملوظفات الذين يعانون من
ظهور مفاجئ ألعراض كوفيد .19
 .5ارتداء الكمامة
•

على مجيع الطالب من الصف األول وما فوق و الكادر التعليمي ارتداء الكمامة بشكل دائم ،وإذا كان طفلكم
غري قادر على ارتداء الكمامة وكانت لديه شهادة طبية تثبت ذلك ،يسمح له ابرتداء واق للوجه.

 .6التباعد اجلسدي
• مت حتقيق التباعد اجلسدي يف الصفوف وفق ما قررته وزارة الرتبية والتعليم حيث يكون بني كل طالب و أي
شخص آخر  1مرت يف مجيع األوقات.
• مت وضع ملصقات ومسارات حتدد خط السري واحلركة داخل الصفوف ويكون املسار ابجتاه واحد.
• استخدام الساحة يكون ألخذ فرتات اسرتاحة إبشراف املعلمات موزعة ابلتناوب لتجنب االختالط بني
الفصول.
 .7دخول ومغادرة املدرسة
• توفر املدرسة املاسحات الضوئية لقياس درجة احلرارة على مداخل املبىن الرئيسية ابإلضافة إىل أجهزة فحص
درجات احلرارة.
• ميكنكم الدخول إىل املبىن املدرسي يف حال حصولكم على التطعيم ،و لديكم ما يثبت نتيجة فحص PCR
صاحلة ملدة  96ساعة.
• يسمح لويل أمر /مرافق واحد فقط مبرافقة األطفال حىت بوابة املدرسة وخارج مدخل املدرسة ،وعليه ارتداء
الكمامة.
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يف حال مرض طفلكم يف املدرسة
• سيتم نقله على الفور إىل غرفة احلجر الصحي ،حيث ستتم متابعة حالته من قبل ممرضة املدرسة.
• سيتم االتصال بكم على الفور ألخذ طفلكم من املدرسة .
• ال ميكن للمدرسة إعطاء أي أدوية لطفلكم  ،وستبلغكم بقرب مستشفى أو مركز اختبار كوفيد. 19-
• إذا كانت نتائج طفلكم إجيابية ابلنسبة لـكوفيد ،19-فيجب عليكم إبالغ املدرس ـ ـ ـ ـ ــة حىت تتمكن من اختاذ
التدابري الالزمة لضم ـ ـ ــان صحة الطلبة واملوظفني .
• لن تتم مشاركة املعلومات املتعلقة بطفلكم مع أي شخص خبالف السلطات احلكومية املعنية.

القسم الثالث :مسؤوليات األهل والطالب
ما نتوقعه من الطالب واألهل عند حضورهم إىل املدرسة:
• إخبار املدرسة يف حال سفر الطالب أو أحد أفراد عائلته أو وضعهم حتت احلجر الصحي.
• منع الطالب من احلضور إىل املدرسة يف حال ارتفاع درجة حرارته أو ظهور أعراض ملرض كوفيد 19
• توعية الطالب بضرورة االلتزام ابلنظافة الشخصية والتباعد االجتماعي وتعقيم اليدين ابالستمرار.
• ضرورة االطالع على رسائل املدرسة و الرد على أي اتصاالت أو استبياانت ترسلها املدرسة.
• اختاذ الرتتيبات املناسبة يف حال مت إرجاع الطالب من املدرسة أو عدم اصطحابه ابحلافلة الرتفاع درجة حرارته.
• عدم مغادرة الصف أو اجملموعة من غري إذن املشرفة /املعلمة املسؤولة.
• استخدام أدواته الشخصية فقط وعدم مشاركتها مع أصدقائه.
• التعامل مع مجيع الطالب واملعلمات ابحرتام ،و عدم التشويش يف احلصة.
ما نتوقعه من الطالب واألهل أثناء التعلم عن بعد:
• ختصيص مكان هادئ و مناسب للدارسة.
• جتهيز مجيع الكتب والدفاتر قبل وقت احلصة.
• دخول احلصة واخلروج منها يف الوقت احملدد.
• استخدام املنصات التعليمية ألغراض التعليم فقط والتفاعل مع املهمات واحلرص على املشاركة اإلجيابية.
• االطالع الدائم على وسائل التواصل اخلاصة ابملدرسة للتعرف على أهم التعليمات واجلداول وأوقات احلصص.
• التعامل مع مجيع الطالب واملعلمات ابحرتام ،و عدم التشويش يف احلصة.
• عدم تسجيل أي جزء من احلصة دون إذن املعلمة.
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القسم الرابع :الربامج واملنصات التعليمية املستخدمة
يتم تزويد كل طالب ابسم مستخدم و كلمة سر للدخول إىل املنصات التعليمية املختلفة ،وحضور احلصص املباشرة
يف حال مت االنتقال إىل التعلم عن بعد ،و احلصول على امللفات التعليمية املرفقة من قبل املعلمات.
• على الطالب االحتفاظ ابسم املستخدم وكلمة السر كامل العام الدراسي.
• يتم تدريب الطالب على استخدام املنصات التعليمية املختلفة وإرسال الكتيبات اإلرشادية ألولياء األمور.

الربانمج /املنصة /املوقع

استخداماته

الصفوف

موقع املدرسة

من الروضة إىل صف12

www.bashair-sch.ae

برانمج MS Teams

من الروضة إىل صف12

للحصص املباشرة مع املعلم

منصة LMS

من الروضة إىل صف12

للمهام والواجبات وحصص التعلم الذات

منصة SwiftAssess

من الرابع إىل صف12

أداء االختبارات املركزية

منصة ألف

من اخلامس إىل احلادي عشر لدعم عمليات التعلم

منصة هنلة وانهل

من الروضة إىل اخلامس

لدعم مهارة القراءة يف اللغة العربية

تطبيق WhatsApp

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Facebook

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Instagram

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار  -تعاميم

Twitter

من الروضة إىل صف12

تواصل – أخبار – تعاميم
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املواصفات الفنية لألجهزة اللوحية واحلواسيب املناسبة للتعلم عن بعد
متاشيًا مع الظروف الراهنة واليت قد تستلزم متابعة أعمال الطلبة عن بُعد حبذا لو يتم أتمني جهاز الكرتوين للطالب
وفق املواصفات املقرتحة أدانه:

اجلهاز اللوحي Tablet /
الكمبيوتر واملعال

1.5GHz quad-core

Computer & Processor

الذاكرة

3 GB RAM

Memory

سعة التخزين

3GB of available space

Hard disk

نظام التشغيل

Android 7-10 or iOS 11-13

Operating System

الكامريا

Built-in

Camera

السماعات وامليكروفون

Built-in with External Headset

Speaker/Microphone

Laptop/Desktop - Recommended Specifications
املواصفات املقرتحة – للكمبيوتر احملمول أو كمبيوتر سطح املكتب
الكمبيوتر واملعال

2.2 GHz (or higher) 64-bit – i5 or higher

Computer & Processor

الذاكرة

4 GB RAM DDR3

Memory

سعة ونوع التخزين

5GB of available space in a 256 GB SSD Drive

Hard disk

نظام التشغيل

Windows 10 64-bit or MacOS

Operating System

الكامريا

Logitech External USB Camera or Built-in

Camera

السماعات وامليكروفون

Headset with Mic

Speaker/Microphone

لوحة املفاتيح

English/Arabic

Keyboard
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القسم الامس :متابعة الطالب
التقييم ومتابعة تعلم الطلبة
• تتم متابعة وتقييم أعمال الطالب يف املدرسة و على املنصات احملددة وتقدمي التغذية الراجعة لكل طالب.
• يتم إرسال تقرير ملتابعة أداء الطالب األكادميي يتضمن درجات الطالب يف املواد األساسية ،و مشاركته وأدائه
لواجباته على منصة التيمز.
• يتوجب على الطالب االلتزام ابلواجبات املعطاة يف املدرسة واملهمات األدائية على منصة LMS

• يتم إجراء تقييمات دورية للطالب يف مجيع املراحل ابإلضافة إىل االختبارات املركزية واختبارات هناية الفصل.
• يتم حتميل جدول للتقييمات األسبوعية على منصات التعلم املختلفة.
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القسم السادس :التواصل مع املدرسة
التواصل مع املدرسة
• يتم عقد اجتماع أولياء أمور مرتني خالل العام الدراسي على برانمج زوم ،ضمن مواعيد مسبقة ألولياء األمور،
و يتم من خالله لقاء أولياء األمور مع املعلمات و مناقشة وضع ابنهم /ابنتهم األكادميي.
اجتماعا مع معلمي ابنه /ابنته يف أي وقت ملناقشة مستوى الطالب/ة ،أو أي
• ميكن لويل األمر أن يطلب
ً
موضوع خيصه.

• التواصل مع أي شخص من الكادر املدرسي يكون ضمن أوقات الدوام الرمسي فقط ،واملدرسة غري مسؤولة عن
أي تواصل يتم بصورة شخصية بني أولياء األمور و الكادر املدرسي.
• ميكنكم التواصل مع املدرسة ألي حالة طارئة عن طريق الوسائل التالية:
رقم اهلاتف

025531666

رقم الواتس آب

+97150563691651

العيادة املدرسية

االتصال ابملدرسة لتحويل املكاملة إىل العيادة أو إرسال إمييلclinic@bashair-sch.ae :

امييل املدرسة

info@bashair-sch.ae

التواصل مع مشرفات اجملموعات:
اجملموعة

الصفوف

مشرفة اجملموعة

رقم التواصل

A2

الروضات

أ .ميسون قهوجي

0563691651

A3

األول و الثاين

أ .سوسن املصري

0505705484

A3

الثالث و الرابع

أ .مرمي بغدادي

0507516264

A4

اخلامس و السادس

أ .نور خربطلي

0527229955

A4

السابع إىل التاسع

أ .ندى غالول

0505437116

A4

العاشر إىل الثاين عشر

أ .نور جماهد

0507617440
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التواصل مع أقسام املدرسة:
االمييل

رقم التواصل

القسم

science@bashair-sch.ae

0556767902

math@bashair-sch.ae

0555511230

اللغة االنكليزية

english@bashair-sch.ae

0505324504

اللغة العربية والرتبية الوطنية و الرتبية اإلسالمية

arabic@bashair-sch.ae

0507116234

socialworkers@bashair-sch.ae

0505962461

safety@bashair-sch.ae

0585542088

IT@bashair-sch.ae

025531666

العلوم
الرايضيات

اإلرشاد االجتماعي
فريق االستجابة كوفيد 19
الدعم التقن
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القسم السابع :الرسوم الدراسية
تلتزم املدرسة اب لرسوم املدرسية املعتمدة من دائرة التعليم واملعرفة ،واليت تضم :الرسوم الدراسية ورسوم الكتب والزي
اضحا وشفافًا لتنظيم الرسوم وطريقة سدادها وتقوم بنشر ذلك على موقع
هنجا و ً
املدرسي واملواصالت .وتعتمد ً
املدرسة االلكرتوين ووسائل النشر املتاحة.

حتصيل الرسوم املدرسية مقدما
 حيق للمدرسة االحتفاظ بقيمة حجز املكان يف حال التحق الطالب ابملدرسة ألي مدة من األسبوع األول يفالفصل الدراسي ،أو مل يلتحق ابملدرسة ومل يُعلِم ويل األمر املدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت
ٍ
كاف.
 تتيح املدرسة ألولياء األمور تسديد الرسوم على ثالثة أقساط متساوية حيث يتم حتصيل كل قسط يف بداية كلفصل دراسي ،وإذا ترك الطالب املدرسة ألي سبب كان خالل العامُ ،حتَصل األقساط على النحو التايل:
▪ يسدد رسوماً عن شهر كامل إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة أسبوع إىل ثالثة أسابيع.
▪ يسدد رسوماً عن شهرين كاملني إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة تزيد عن ثالثة أسابيع إىل ستة أسابيع كحد
أقصى يف الفصل الدراسي.
▪ يسدد رسوماً عن الفصل كامال إذا التحق الطالب ابملدرسة مدة تزيد عن ستة أسابيع يف الفصل الدراسي.
طريقة التسديد
ميكن تسديد الرسوم املدرسية عن طريق التحويل البنكي يف حساب املدرسة .على أن يتم إرسال إيصال اإليداع أو
التحويل البنكي لقسم احملاسبة على االمييل:
اسم البنك
احلساب ابسم
العنوان
رقم احلساب

Faten@bashair-sch.ae

بنك ديب اإلسالمي
مدرسة البشائر اخلاصة
شارع ال مكتوم – اإلمارات العربية املتحدة
003520526120101
AE16 0240 003520526120101
DUIBAEAD
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Al Maktoum St. UAE
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نقدا أو عن طريق البطاقة البنكية يف املدرسة.
• يف حال عدم إمكانية التحويل البنكي ميكن الدفع ً
• ال تقبل الشيكات.
االشرتاك ابملواصالت:
كامال هو  4600درهم.
• قيمة االشرتاك ابملواصالت للعام الدراسي ً
• ال تتغري قيمة االشرتاك حتت أي ظرف كان.
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القسم الثامن :إدارة السلوك الطالب
 .1الزي املدرسي
إن التقيد ابلزي املدرسي املوحد يعزز عند الطالب روح االنتماء لبيئة وأهداف املدرسة ،كما أنه يساعد على تنمية
اإلحساس ابلتساوي ويكسب الطالب مظهراً خارجياً الئقاً .لذا نرجو من األهايل الكرام متابعة أبنائهم ابألمور التالية:
• االلتزام ابللباس املدرسي الكامل املتضمن شعار املدرسة ،ويتألف من:
▪ القميص املخطط الاص ابملدرسة.
▪ اجلاكيت الكحلي الاص ابملدرسة
▪ (البنطال) للطالب و(التنورة) للطالبات.
▪ جوارب بيضاء أو كحلي سادة بدون زخارف (ساق طويلة).
▪ حذاء مغلق أسود أو كحلي اللون.
• االهتمام مبظهر الشعر ونظافته وربطه بربطات بيضاء أو سوداء للبنات ،وقصه بشكل دوري لألوالد.
• االهتمام ابلنظافة الشخصية وتقليم األظافر وعدم استخدام الطالء.
• عدم التحلي ابجملوهرات واإلكسسوارات أو وضع مساحيق التجميل أو صبغ الشعر.
• ارتداء احلجاب األبيض أو األسود للمتحجبة.
• إرسال حقيبة مدرسية بدون عجالت لألمن والسالمة.
• يرجى من الطالب والطالبات التقيد ابلزي املدرسي يف حصص التعلم عن بعد ،حيث سيطلب منهم فتح
الكامريات أثناء احلصص.
املمتلكات الاصة
• كتابة اسم الطالب على كل ما يتعلق ابلطالب من مالبس وقرطاسية وأي شيء حيضره الطالب معه من مستلزماته.
• مينع إحضار أجهزة اهلاتف النقال إىل املدرسة وإال سنضطر إىل حجزها وال يتم إعطاؤها إال لويل األمر.
• مينع إحضار أشياء حادة أو ألعاب حرصاً منا على سالمة أطفالنا وعدم ضياعها.
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 .2احلضور والغياب
احلضور
إن املواظبة على احلضور اليومي إىل املدرسة أو حصص التعلم عن بعد هو ركن أساسي يف عملية التطوير األكادميي
والنفسي لدى الطالب ،لذا يتوجب على األهايل الكرام متابعة التزام أوالدهم ابلدوام الرمسي و إعالمنا دائماً عن
تغيب الطفل أو أتخريه أايً كان السبب.
ساعات الدوام اليومي من يوم األحد إىل يوم األربعاء من الساعة  7:15صباحا إىل  1:45ظهرا .أما يوم الميس
يكون االنصراف الساعة  1:00يرجى أخذ العلم أن إدارة املدرسة غري مسؤولة عن الطالب قبل الساعة 7:15
وبعد الساعة  ،1:45و يوم اخلميس بعد الساعة  1:00لذلك يرجى االلتزام بوقات الدوام احملددة.
مالحظة :سيتم إرسال الوقت احملدد لكم الصطحاب أبنائكم عند هناية الدوام املدرسي
الغياب:
• يتم التواصل مع ويل األمر ،إلعالمه ابلغياب وضرورة االتصال ابملدرسة لتربيره.
• يرجى إرسال تقرير طب للمدرسة يف حال الغياب بسبب املرض.
• يف حال غياب الطالب لسبب صحي ،ميكنه حضور حصص التعلم عن بعد ،وعليه إعالم مشرفة القسم بذلك،
مع ضرورة إحضار تقرير طب يربر الغياب.
• يتم تسجيل الطالب غياب يف حال عدم إجابته عن أسئلة املعلمة صوتياً أو من خالل احملادثة يف حصص التعلم
عن بعد.
• فيما يلي اإلجراءات املتخذة يف حال تكرر الغياب أو التأخري الصباحي من دون عذر مقبول:
اإلنذار الشفوي
(رسالة نصية)

بعد غياب أو أتخري  3أايم

إخطار أول

إخطار اثين

إخطار اثلث

فصل الطالب

بعد غياب أو أتخري  5أايم

بعد غياب أو أتخري  10أايم

بعد غياب أو أتخري  14يوم

بعد  15يوم غياب
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 .3الئحة إدارة سلوك الطلبة
تطبق مدرسة البشائر الئحة إدارة سلوك الطلبة و الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم ،و اليت حتتوي على قوانني مفصلة
للتعامل مع سلوك الطلبة أثناء التعلم اهلجني ،و تنص على رصد  100درجة لسلوك الطالب و ذلك من الصف
الثالث إىل الثاين عشر تتكون من:
 80درجة للسلوك اإلجياب

 20درجة للسلوك املتميز
ويتم منحها عن طريق تقييم املمارسات املميزة وحسن

املتوقع من مجيع الطلبة  -وتتأثر سلبًا ابحلسم حسب
درجات السلوك واملخالفات املذكورة يف السياسة العامة

تصرفه و أخالقه و مبادرته سواء أثناء التعلم يف
املدرسة أو عن بعد

لالئحة إدارة سلوك الطلبة والصادرة من قبل وزارة الرتبية
و التعليم

و ميكنكم االطالع على هذه الالئحة من موقع الوزارة من خالل الرابط التايل:
https://www.moe.gov.ae/Ar/Legislation/Documents/851.pdf

ولالطالع على الالئحة السلوكية للتعلم عن بعد يرجى الضغط على الرابط التايل:
https://bit.ly/3aUOPD1

كما تطبق املدرسة برانجمًا لتعزيز الطالب خيتلف حسب املراحل املختلفة ،لتشجعيهم على االلتزام ابلقوانني املدرسية  ،و تعزيز
السلوكيات املتميزة.
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القسم التاسع :احلافالت املدرسية
تعليمات عامة
• اتباع تعليمات املشرفة ألهنا مسؤولة عن سالمة وصول الطلبة وصعودهم إىل احلافلة ونزوهلم منها.
• االلتزام ابلتوقيت الصباحي احملدد والتواجد قبله بدقائق قليلة.
• نعتذر عن انتظار احلافلة يف الشارع أو املواقف العامة ليلتحق الطالب املتأخر هبا.
• على الطالب اجللوس يف املكان الذي حتدده املشرفة والذي يتناسب مع وقت نزوله من احلافلة.
• احملافظة على نظافة احلافلة مسؤولية اجلميع.
حصرا يف حال تغري مكان السكن واإلقامة.
• إعالم إدارة املدرسة ً

• تواجد الشخص احملدد من األهل عند نقطة الوصول الستقبال الطالب يف املواعيد احملددة.
• التزام األهل بدفع تكاليف إصالح أي أضرار يتسبب فيها أبناؤهم للحافلة.
• نعتذر عن استخدام وسائل النقل املعتمدة من قبل املدرسة ما مل يكن مسجالً يف خدمة النقل.
• يف حال عدم التزام الطالب بقوانني احلافلة حتسب املخالفة من جدول تعديل السلوك السلب.

إجراءات الصحة والسالمة ابحلافالت املدرسية

• يتم قياس درجة حرارة األطفال قبل الصعود إىل احلافلة ،ولن يسمح للذين درجة حرارهتم مرتفعة ابلصعود على
منت احلافلة.
• تعمل احلافالت بنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة حمددة من قبل دائرة النقل من طاقتها االستيعابية ،ويطلب من الطالب احلفاظ على
املسافة املطلوبة يف احلافلة.
• توعية األبناء بمهية توخي السالمة أثناء الرحلة وخاصة عند انتظار احلافلة والصعود والنزول منها.
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القسم العاشر :األدوات املطلوبة
يرجى أتمني األدوات التالية لتكون مع الطالب بشكل يومي ولن يُسمح له بتبادل مستلزماته مع أصدقائه:
 .1مقلمة الطالب وفيها:
 2أقالم رصاص

ممحاة

مسطرة

مرباة بغطاء

الصق مشعي

مقص آمن

ألوان خشبية

 .2دفرت تدريبات جلميع املواد العربية ودفرت للمواد اإلنكليزية.
(علما أننا نوفر هذه األدوات عند الضرورة)
 .3مستلزمات الصحة والنظافة الشخصية ً
كمامتي

مناديل معقمة

مناديل ورقية

كما يُرجى أتمني ما يلي ليتم إحضارها عند الطلب:
• مستلزمات الفنون :دفرت رسم أوراق بيضاء  + A4دفرت أوراق ملونة A4
• جهاز الكرتوين حسب املواصفات املذكورة يف دليل األهل صفحة  9وسيتم تبليغكم الح ًقا عند البدء ابستخدامه يف املدرسة
والربامج املطلوب تنزيلها عليه.

حقيبة الطالب :جيب أن تطابق حقيبة الطالب املواصفات اليت حددهتا
دائرة التعليم واملعرفة بن يكون الوزن اإلمجايل للحقيبة ال يتعدى % 20
من وزن جسم الطالب وال يُسمح ابحلقيبة ذات العجالت.
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