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 السادة أولياء األمور األعزاء ،

 

 نحن نعيش في عالم من التغيير المستمر حيث يتغير كل شيء من حولنا طوال الوقت.

 المجاالت. تبنت القيادة اإلماراتية ذات الرؤية المستقبلية الثاقبة هذا "التغيير لتحسين" العقلية للتقدم في شتى  

 سنوات مضت.  10اإلمارات العربية المتحدة اآلن مختلفة تماًما عما كانت عليه قبل  وال يخفى على العيان أن دولة 

تماشياً مع نهج التحسين المستمر هذا ، شرعت دائرة التعليم والمعرفة في مبادرة خالل هذا العام لرفع المعايير في قطاع  

 التعليم أيًضا.

لكل فصل دراسي لتوفير مساحة أكبر   االستيعابية  بادرة ، ُطلب من المدارس في إمارة أبوظبي مراجعة السعة وفقًا لهذه الم

 لكل طالب وفقًا للمعايير الدولية.

يساعد ذلك في تحسين تركيز المعلم على كل طالب ، وتقليل عبء عمل المعلم وزيادة التفاعل الفردي ، وتحسين أداء  

 الطالب بشكل فعال.

هذا يعني أيًضا أن الفصول الدراسية الموجودة في معظم المدارس في مدينة العين والتي تم بناؤها وفقًا للمواصفات  ال إ

سابقة ، بما في ذلك مدرسة العين التمهيدية ، ستقلل من أعداد الطالب في كل فصل بسبب خفض السعة 

اإلرشادات المنقحة من قبل دائرة التعليم والمعرفة اعتباًرا من   للمدرسة بشكل كبير، نظًرا ألنه سوف يتم تطبيق االستيعابية 

 .  2022العام الدراسي القادم في سبتمبر  

وعليه فإن العديد من المدارس ، بما في ذلك مدرسة العين التمهيدية ، ستكون أقل من العدد المطلوب من الفصول الدراسية  

 الستيعاب الطلبة المقيدين حالياً.

 .2022/2023القرار أيًضا على عدد المقبولين الجدد في مدرسة العين التمهيدية للعام الدراسي القادم  كما سيؤثر هذا

المتكامل. ونحن ملزمون باحترام قرارات دائرة التعليم  إن أولويتنا القصوى اآلن هي توفير بيئة آمنة لطالبنا لتعلمهم 

لة لزيادة عدد مساحات التعلم والفصول الدراسية لضمان استيعاب والمعرفة ونعمل عن كثب مع الدائرة إليجاد خيارات بدي

 الراغبين باآللتحاق بالمدسة. جميع 

أن تتحملوا معنا هذه اللمرحلة االنتقالية حيث قد ال يكون لدينا بعد إجابات كاملة على أسئلتكم ، لكننا   نطلب منكم شاكرين 

 من دائرة التعليم والمعرفة. نعدكم بتقديم تحديثات منتظمة بمجرد الحصول عليها 

 شكرا لتفهمكم ودعمكم المستمر. 
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