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Cir No08/AJB/AY2021-22/SEPTEMBER       7th September 2021 

 

 م / الضوابط المحدثة إلنصراف طلبة الصفوف من 12-1 

 

 السادة أولياء األمور الكرام 

يطيب لمدرسة العين التمهيدية أن تتوجه إليكم بخاص الشكر والتقدير لجهودكم الكريمة والتعاون الصادق لخدمة أبنائنا  

 الطلبة.

، تم تحديث ووضع خطة مدروسة  19والحد من انتشار جائحة كوفيد  لرفع ثقافة السالمة ،جهود إدارة المدرسة وفي إطار 

إلنصراف الطالب آمنة لجميع طلبتنا والعاملين.ونحن نؤكد أن سالمة الطلبة ، أولياء أمورهم ، الموظفين والمجتمع تتصدر 

 أعلى سلم أولوياتنا. 

 نوجه عناية سيادتكم إلجراءات اإلنصراف المنقحة : 

 : 12 – 1إنصراف طلبة الصفوف 

 : واحد طفل من أكثر لديهم الذين أولياء األمور : 1 جديدة فئة .1

 بشكل ، أطفالهم اصطحاب ، 12 الصف إلى الصف األول  من واحد طفل من أكثر لديهم الذين ، لوالدينا يجب على

كمجموعة جماعي  

 )المرفقة الخريطة في موضح هو كما  ( A6البوابة واحدة من 

 .الظهر بعد 2:30 الساعة وتغلق. فقط ظهرا   2:00 الساعة في A6 البوابة ستفتح

بعد  المدرسة في البقاءللطالب  يمكنه الحيث   ؛ COVID للوائح وفق ا خالل هذا التوقيت  أطفالهم أخذ اآلباء على سيتعين 

 .الظهر بعد 2:30 الساعة 

 (المدرسة في فقط واحد طفل لديه الذي الوالد) األشقاء غير: 2 جديدة فئة .2

  :الثالث إلى األول الصفمن  •

 في موضح هو كما  (. مساء   1:50 الساعة الطفل الستالم انتظار قائمة تشكيلاتباع  و  A8رقم البوابة من الخروج

 .)المرفقة الخريطة

 . فقط الظهر بعد 2:30 الساعة حتى الظهر بعد 1:50 الساعة من مفتوحة البوابة

باالشتراطات االحترازية لجائحة  يتعلق فيما والمعرفة التعليم دائرة لتوجيهات وفق ا فقط الفترة هذه خالل طفلك أخذ يرجى

 .19كوفيد 

  (.المدرسة في واحد طفل مع والد) عشر الثاني إلى الرابع من الصف •

 عدم خالل من المدرسة لوائح أولياء المور  اتبع إذا فقط طفلك مناداة سيتم ،  A7رقم البوابة من الخروج

 .وااللتزام بالوقوف في الطابور. البوابة من االقتراب

وفق االشتراطات االحترازية  الخاصة فقاعاتهمالمنطقة المظللة في    في معلميه مع في انتظارك طفلك تجد سوف

 الصادرة من دائرة التعليم والمعرفة. 19للحد من انتشار جائحة كوفيد 
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 . الظهر بعد 2:30 الساعة ويغلق. الظهر بعد 1:50 الساعة البوابة ستفتح

 وفق ا المذكور الوقت هذا منداخل   أطول لفترة البقاء للطالب يمكن ال ، والمعرفة التعليم دائرة توجيهات على بناء  و

 .COVID لبروتوكول

 السالمة. قواعد اتباعنرجو من جميع أولياء األمور 

 شاكرين لكم حسن التعاون

 

 مدرسة العين التمهيدية 


