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 للفصل الدراسي الثالث 
ً
 الموضوع / معا

 
 أولياء األمور األعزاء ،السادة 

 
ن التمهيدية و من مدرسة طيبة  تحية  ي بداية الفصل الدراسي  ممرحًبا بك العي 

ن
 . 2022/ 2021العام الدراسي  –الثالث ف

 
لجديد. لبدء الفصل الدراسي ا م، ونحن متحمسون مثلك كمفرصة لقضاء بعض الوقت مع أس  منأمل أن تكون عطلة الربيع قد وفرت لك

ا أنو 
ً
  COVID-19 جائحةخالل  صحتكم وسالمتكم عىل  ون تحافظ كم نأمل أيض

 
ن  - الدراسي  3م معلومات مهمة بشأن الفصل نود أن نشاركك  .2022أبريل  الموافق  11بدًءا من يوم االثني 

 
 للفصل الدراسي الثالثالتعلم  العودة اىل المدرسة ونماذج نموذج 

ي  ا لوجه (ADEK) بتوجيه من دائرة التعليم والمعرفة بأبو ظب 
ً
() التعلم ، يسعدنا أن نعلن عن العودة الكاملة للتعلم وجه ي

ًرا من اعتبا الصفن
ا لإلرشادات الواردة من دائرة التعليم والمعرفة ، ال 

ً
الفصل خالل د عن بع يتم توفي  نموذج التعلمالفصل الثالث. يرج  مالحظة أنه وفق

 .الدراسي القادم
 
 

ازية  تقليل اإلجراءات االحتر

ي الفصل الدراسي القادم نموذج لم يعد من الممكن تقديم
ن ذلك بمزيد من باستثناء التعلم عن بعد فن التدابي   الفئات المدرجة أدناه. سيقير

ازية المخف  .لدعم العودة إىل الحياة الطبيعية مع استمرار تحسن الوضع الصحي  COVID-19 لـ فةاالحير

 

ازية1لجدول ا  : متطلبات الدخول التدابتر االحتر

 الفئة  3الفصل الدراسي تحديثات 

 :، أو للفئات التالية من الطالب  COVID-19 لوجود حاالت فقط أثناء اإلغالق المؤقت  •

 الخطورة أثناء جائحة ةالذين يعانون من حاالت طبية مصنفة عىل أنهم شديد الطالب 

COVID-19. 

ن لمخاطر عالية ، يجب تقديم نموذج تعهد بالمخاطر الطبية للطالب  ي حالة األفراد المعرضي 
فن

 .من الطبيب تفيد بأن الطالب غي  الئق بدنًيا لاللتحاق بالمدرسة كدليلورسالة 

ي المكتب األمامي عند الطلب
 .نموذج التعهد بالمخاطر الطبية للطالب متاح فن

 تظهر عىل الطالب أعراض COVID-19 ي ذلك أعراض
 الجهاز التنفسي  أمراض بما فن

 نموذج التعلم عن بعد

 لوجهمسموح بالعودة إىل التعلم • 
ً
 وجها

 

وما  16الطلبة بعمر 

 فوق

 :الروتينية أدناه PCR انظر متطلبات اختبار

 :  16جميع الطالب الذين تقل أعمارهم عن  •
ً
اء عىل تطبيق والحالة يوًما ) 30عاما الخضن

 الحصن(

ن  16الطلبة بعمر  • اء عىل تطبيق الحصن(والحالة )يوًما  14: وما فوق المطعمي   الخضن

ي 
 ذلك اإلعفاءات المعتمدة والمنعكسة عىل تطبيق الحصن* بما فن

 

 أيام 7:  الغتر مطعمير  وما فوق  16الطلبة بعمر  ا  •

 الروتينية PCR ختبارا

اء عىل تطبيق الحصنالحالة  •  (التطعيمصالح إذا لم يتم  PCRساعة اختبار  48)أو  الخضن

 

 دخول الزوار
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 بعد عطلة الربيع  للطالب  PCRختبارا

 فحص يجب عىل الطالب تقديم نتيجة COVID-19  ساعة.  96ال تزيد مدة صالحيته عىل سلبية 

 يمكن للطالب االستفادة من اختبار PCR  ي عيادة خاصة أو عامة أو مستشفن أو مركز اختبار بدون الحاجة إىل تقديم رمز
ن
ي ف

المجانن

ن   .مدرسة معي 

  واز السفر إذا لم يتم إصدار هوية اإلمارات بعد(إىل مركز االختبار )أو ج ية هوية اإلماراتالتقديم. 

  ي  ألولياء األمور يمكن
 .االتصال بالمركز المفضل لديهم للتأكد من توفر اختبار مجانن

  ي أي من مراكز  12يمكن للطالب الذين تقل أعمارهم عن
ن
عاًما والطالب أصحاب الهمم )جميع األعمار( اختيار إجراء اختبار اللعاب ف

ن اختبار اللع ي العي 
ن
 .اب المخصصة ف

 

ي الوقت المناسب خالل التواريــــخننصح الطالب بإجراء االختبار 
ن
 :التالية لضمان حصولهم عىل نتائجهم ف

   نصح الطالب العائدون يوم االثنير
ُ
ة من  2022أبريل  11ي ي الفتر

 
 .2022أبريل  9إىل  7بإجراء االختبار ف

 يجب إظهار نتيجة PCR  عند دخول البوابةالسلبية عىل تطبيق الحصن. 

 )أرسل نسخة إىل مدرس الفصل الخاص بك )لقطة شاشة من تطبيق الحصن 
 
 

 مواعيد الطلبة خالل شهر رمضان 
 

 الدراسة خالل شهر رمضان: ساعات 2الجدول 
 

 *الجمعة  الخميساألثنير  اىل  الحلقة/الصفوف

  10:00 رياض األطفال 
ً
  1:00 –صباحا

ً
  10:00 ظهرا

ً
  11:30 –صباحا

ً
 صباحا

  9:00 12اىل  1الصفوف من 
ً
  2:00 –صباحا

ً
  9:00 ظهرا

ً
 11:30 –صباحا

ً
 صباحا

 
ات من دائرة التعليم والمعرفة إبالغكم بالجمعة مؤقتة وسيتم  يوم واعيد * م  أو الجهات ذات الصلة أي تغيتر

 

 دخول / الخروج بوابات ال

ي أوقات معينة من اليوم أكير ازدحاًما. 
 من جميع أولياء األمور مراعاة نرجو شاكرينمن المتوقع أن تصبح الطرق المحيطة بالمدرسة فن

ام بإرشادات المدرسة بشأن  ن خروج الطالب والتقيد ببوابة دخول وخروج بعضهم البعض ومستخدمي الطريق اآلخرين من خالل االلير

  أطفالك المنصوص عليها. 

 

 
 بوابات دخول وخروج الطلبة : 3الجدول 

 

 البوابة  الحلقة/الصفوف

 A8   رياض األطفال 

 األخرى. : للطلبة بدون أشقاء وطلبة الصف األول وأشقائهم من الصفوف  Gate A7 . 1 12اىل  1الصفوف من 

2 . A6A Gate   ي عش
ي حبر الثانن

ي الصفوف من الثانن
 : األشقاء فن

 

 

 خالل شهر رمضان اإلدارةمكاتب مواعيد عمل : 4الجدول 
 

 المواعيد أيام الدوام

ن اىل الخميس   8:30 من األثني 
ً
  2:00 –صباحا

ً
 ظهرا

  8:30 الجمعة 
ً
  11:30 –صباحا

ً
 صباحا
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 الرسوم المستحقة وطريقة الدفع

: خالل الطرق التالية دفع وتسوية جميع المستحقات منألولياء األمور الذين لديهم مستحقات للرسوم الدراسية ، يمكن   

  ي
ن
 التحويل المضف

 تطبيقZENDA   /Nexopay    .
ً
 سابقا

  داخل المدرسة 
 

 :المدرسية    النقل بالحافالت
ي االستفادة من خدمة النقل بالحافالت 

ن
ج  االتصال بإدارة النقل عىل المدرسية  إذا كنت ترغب ف  .(117)تحويلة  7810077-03، في 

 
 مواعيد بيع الزي المدرسي 

 :  2022/ 2021للعام الدراسي  3يرج  العلم بمواعيد بيع الزي المدرسي للفصل الدراسي 
 

Grade 
 الصف

Date 
 التاري    خ

Timing 
 الموعد

Venue 
 المكان

Jr.Kg to Gr.1 Sunday 10/04/2022 9.00 am to 4.00 pm مشح المدرسة 

Grade 2 & 4 Monday 11/04/2022 4.00 pm to 8.00 pm  المدرسةمشح  

Grade 5 to 8 Tuesday 12/04/2022 4.00 pm to 8.00 pm مشح المدرسة 

Grade 9 to 12 Wednesday 13/04/2022 4.00 pm to 8.00 pm مشح المدرسة 

ي الصناعية مغلق حتر  AJ ملحوظة: متجر
 
. سيتم 2022/ 04/ 18المتجر بتاري    خ عمل . سيتم استئناف 2022/ 04/ 17ف

 .التوقيت قريًبااإلعالن عن 

 

 

 طريقة االتصال بير  المدرسة وأولياء األمور والطالب

 

 .سنعتمد وسائل االتصال التالية للتواصل معكم جميًعا ودعم الطالب

ي  . 1
ونن  .ترقبوا أحدث المعلومات -/http://www.alainjuniors.com :الموقع اإللكير

2 . Microsoft Teams    وواجبات التدريس والتعلم ، إلخ مهام وأنشطة. 

ي  . 3
ونن يد اإللكير  .المعلمون عىل اطالع بآخر التحديثات سيبقيك  –رسائل الي 

ة النصية الرسائل . 4  القصي 

 : WhatsApp بث ال . 5

 هذه قناة اتصال أحادية االتجاه من المدرسة إىل أولياء األمور للحصول عىل التحديثات الهامة وآخر األخبار. 

 ـيرج  االتصال ب Front Office للحصول عىل المساعدة للتأكد من تسجيل رقم WhatsApp  الخاص بك مع المدرسة

 .إلضافتك إىل قائمة البث

  ي قائمة جهات االتصال الخاصة بك عىل
 8846 949 56 971+احفظ رقمنا فن

 

 معنا( تجربتك )شارك ( الراجعة )التغذية مساعدةال منصة . 6
ي  ما  بأفضل وتقديمها  وفعالة عادلة خدمة لتقديم جاهدين ونسىع مالحظاتك نقدر  نحن

 وسعنا فن
 الراجعة.  التغذية رابط عىل وانقر  مدرستنا  موقع إىل انتقل

 
 جميعب حيبالير  إىل نتطلع فإننا  ، المدرسة إىل العودة من االنتقال هذا  خالل مًعا   نعمل بينما  التحديات بعض هناك تكون قد  بأنه نقر  بينما 

ي  العائالت
اكة نقدر  نحن الجديد.  الدراسي  الفصل هذا  فن  .الوقت هذا  خالل مًعا  التعلم إىل ونتطلع  األس  جميعا مع الش 

 
 

Wishes Best           
Administration AJB 


