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 خطة تسليم الكتب المدرسية للطالب

 9102/9191الفصل الدراسي الثالث العام الدراسي  –المواد اإلجبارية من وزارة التربية والتعليم 

Textbook delivery plan for students 

Compulsory subjects from the Ministry of Education – Term 3 the academic year 2019/2020 

We hope and pray that you all and our dear students are keeping good 
health& spirits and taking necessary precautions from the spread of this 
deadly virus. 
We are pleased to inform you that the school administration has 
received the textbooks issued by the Ministry of Education for 
compulsory subjects :  

 Arabic language 

 Islamic Studies  

 UAE Social Studies 

 Moral Education 
 

The school seeks to distribute the textbooks for the third semester to 
students while avoiding mixing with the public and reducing their 
departure from the home , in line with safety requirements and 
preventing the spread of Corona virus. 
 
Accordingly the following plan was developed: 
 
1. Students who use school buses: Textbooks will be delivered to their 
homes by school buses 

 Book distribution will start on Sunday May 3, 2020 

 The books will be delivered at the agreed pick-up/drop off 
point ,  and the books will not be delivered inside the building 
due to safety requirements and the prevention of the spread 
of Corona virus. 

 The bus driver / bus escort will contact parent to fix the 
delivery time. 

 In the event that no one comes to receive the books at the 
specified time and place, the books will be returned to the 
school and the parent must come to receive the books from 
the school building. 
 

2. Students using private cars: books have to be collected from the 
school between 9:30a.m. to 12:30.p.m. from Gate A7, as per the given 
schedule: 

 04-05-2020-Mon-Gr.1 to 3 

 05-05-2020-Tues-Gr.4 to 6 

 06-05-2020-Wed-Gr.7 to 9 

 07-05-2020-Thur-Gr.10 to 12 
 

General Instructions: 

 The person receiving the books must be at least 18 years old 

 Everyone should wear masks and gloves 

 Only one person must be present to receive 

 
 صحة في األعزاء طالبنانتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم بوافر الصحة والعافية، و

 .القاتل الفيروس هذا للحماية من الالزمة االحتياطات ويتخذون جيدة ومعنويات
المدرسة قد تسلمت الكتب المدرسية الصادرة من وزارة التربية يسرنا اعالمكم أن إدارة 

 والتعليم للمواد اإلجبارية .

  اللغة العربية 

 التربية االسالمية 

  الدراسات االجتماعية 

  التربية االخالقية 
 

ومع سعي المدرسة إلى توزيع الكتب الدراسية الخاصة للفصل الدراسي الثالث على 
الطلبة مع تجنب اختالط الجمهور وتقليل خروجهم من المنزل تماشياً مع متطلبات 

 السالمة والوقاية من انتشار فايروس كورونا ، وعليه تم وضع الخطة التالية : 
 

الطلبة مستخدمي الحافالت المدرسية : يتم توصيل الكتب الدراسية الى  .1
 منازلهم باستخدام الحافالت المدرسية 

  0202مايو  3يبدأ توزيع الكتب من تاريخ األحد 

  يتم استالم الكتب من مكان تحميل/إنزال الطالب المتفق عليه ، حيث لن يتم
االجتماعي والوقاية من انتشار تسليم الكتب داخل البنيات الشتراطات التباعد 

 فايروس كورونا .

 يتم االتفاق مع سائق الحافلة / المشرفة على موعد التسليم 

  في حال عدم حضور أي شخص إلستالم الكتب في الوعد والمكان المحددين
، يتم إرجاع الكتب للمدرسة ويتوجب على ولي األمر الحضور إلستالم 

 الكتب من مبنى المدرسة.
 
 

من  مستخدمي السيارات الخاصة : يتم استالم الكتب من المدرسة الطلبة .2

( 7مساًء. من البوابة رقم ) 123.9صباحاً وحتى الساعة  03.9الساعة 

  حسب التالي:

  ( 3 -1للصفوف ) 4/5/0202يوم االثنين 

  (6-4للصفوف ) 5/5/0202يوم الثالثاء 

  (9-7للصفوف ) 6/5/0202يوم األربعاء 

  ( 10-12للصفوف ) 7/5/0202يوم الخميس 
 
 

 ارشادات عامة : 

  سنة 11أن ال يقل عمر الشخص الذي يستلم الكتب عن 

 على الجميع لبس الكمامات والقفازات 

  حضور شخص واحد فقط لالستالم 
 

 

 


