
 
 مدرسة المونتيسوري الحديثة

MODERN MONTESSORI SCHOOL 

 
 .المحترمين الطلبة مور أولياء أحضرة 

 
 وبعد. تحية طيبة

 
 

 ان يكون هذا العام مليئ  أنتم وطلبتنا األحباء بخير وسالمة، آملين أكل عام ونرحب بكم في بداية العام الدراسي الجديد و
قة عن بعد، حيث أخضعنا التجربة الساب مأ امباشر  أكان التعليم  النتاجات المقصودة سواء   ة محققينبالعطاء واإلنجازات المثمر

 .ستثنائيةلكترونية في هذه الظروف االتوفير أجود الخدمات التعليمية اإلللتقييم والمتابعة ل
 

لمقدمة وتسجيل المواد الدراسية اميرات لبث اكوضع لى إضافة إقامت مدرستنا الحبيبة بتحديث األجهزة والشاشات التفاعلية 
الون الذين ال يز للطلبة مأكان الطالب غائبا لحالة مرضية أء في الغرف الصفية، ليتمكن الطلبة من حضور الحصص سوا

 .خارج البالد يًّاحال
 

لطالب امكان بإحيث سيكون  Class Link و تم دمج مناهجنا الدراسية والمدعمة بمنصات متعددة على المنصة الرئيسة
ثراء المواد ذات الصلة إوذلك لتعزيز و ،لجميع المنصات واحد username) ، (password باستخدامإليها دخول ال

 . لتسهيل عملية التعلّم
 
 لعودة ىولألا سابيعألا في خاصة هاليألوا فيها والعاملين المدرسة دارةإ بين والتعاضد  الكبير التعاون هميةأ لىإ نوهأ أن ودأ

 .الالزمة الصحية باإلجراءات والتزامهم الطلبة انضباط لضمان؛ المدرسة لىإ الطلبة
 
 
 
 

 :طلبتنا األحباءومغادرة آلية استقبال 
 

 سيعود و ،المرافقةلى الحافلة من قبل إيتم قياس درجة حرارة الطالب المشتركين في الحافالت المدرسية قبل صعودهم س  -1
 .5,73أعلى من   درجة حرارتهفي حال كانت إلى منزله  الطالب 

( من قبل المرشدة االجتماعية ومسؤول النظام، 678رجة حرارتهم عند البوابة رقم )أما الطلبة المرافقين لذويهم فسيتم قياس د
 .لى البيتإهله أيعود الطالب مع  5,73 أعلى من  وفي حال كانت درجة حرارة الطالب

 
 ، أما طلبة الصفوف 8  رقم من بوابة (4,5)المشتركين في الحافالت المدرسية وطلبة الصفوف ستقبال الطلبة ايتم س  -2

 .6رقم سيتم استقبالهم من بوابة   (1,2,3)    
 
لى صفوفهم مراعين التباعد إتباع آلية منظمة من الساحات واباستقبال الطلبة بوالمعلمات  جميع المعلمين  سيقوم  -5

 .االجتماعي
 
 



 
 
  .الحافلة لى مرافقةإصطحاب الطلبة المشتركين في الحافالت المدرسية وتسليمهم اتقوم مربية كل صف بسعند المغادرة   -4

 -:تيعلى النحو اآل تقوم مربية الصف باصطحابهم الى المنطقة المخصصة لكل صفسالطلبة المرافقين لذويهم،  أما      
 

  6رقم مقابل بوابة   (1,2,3)منطقة صفوف  -
 7 رقم عند البوابة  (4)منطقة الصف  -
  8رقم  بوابةال مقابل  (5)منطقة الصف  -

 
 

  الصطحاب مرألا وليّ  قدوم عند الطالبة وأ الطالب سما على  للمناداة الميكروفونات دامباستخ النظام ومسؤول يقومس  -3
 .والتعليم التربية وزارة تعليمات على بناء   المدرسي الحرم لىإ األمور أولياء بدخول يسمح لن نهأ حيث  ابنته. ابنه/
 
 
 

 :طلبتنا حماية و سالمة لضمان المدرسة بها ستقوم التي اإلجراءات
 
 ثاث خالل الدوام المدرسي وفي ألدوات واألاالنقل و المدرسة وحافالتجميع مرافق  تعقيم فيوالجراء عمليات التنظيف إ  -1

 .ايض  أنهاية الدوام     
 
 .التهوية الداخلية المناسبة في الغرف الصفية وحافالت النقل ) فتح النوافذ(ضمان   -2
 
 .متابعة توافر الصابون وعبوات التعقيم في دورات المياه والممرات وجميع الغرف الصفية  -5
 
 -: اآلتيةاألمور  رشادات في الممرات والغرف الصفية ودورات المياه بما يتعلق فيإالفتات توعوية و وضع  -4
 
 .المحافظة على التباعد االجتماعي بما ال يقل عن مترين خارج الغرف الصفية، ومتر واحد داخل الغرف الصفيةكيفية   *
 
 .بالماء والصابون واستخدام المعقم اليدين المتكررتنظيف كيفية   *
 
 .من الداخلو الذراع المثني أالسعال باستعمال منديل ورقي  أوعند العطس تغطية األنف والفم   *
 
 ر(الغي عدم مشاركةوزجاجة الماء الخاصة به والغذائية  )وجبتهغراضه الشخصية أالمحافظة على   *
 
 المعقمة.دواته باستخدام مناديله أمسح الدرج الخاص فيه و  *
 
 به طالب قناع خاص  تسليم كلو الحافلة، حيث سيتم ألى المدرسة إمن لحظة الدخول  كمامته الخاصةارتداء  * 

 .، ويتم وضعه في رفه الشخصي ويتم وضع كمامته في حقيبتهده في المدرسةثناء تواجأ يرتديه   
 
 المتابعة للطلبة لى تكثيف المراقبة وإضافة ، باإلرشادية لكل صفإعطاء حصص إستقوم المرشدة االجتماعية ب  -3

 .مرعندما يتطلب األتهم لمساعد    
 
 .بوجبة صحيةيرجى تزويد ابنكم/ابنتكم   -6
 
  حضار الوجبات المطلوبة ليتم توزيعها على الطلبةإ، حيث سيتم لمن يرغبمغلفة ستقوم المدرسة بتوفير وجبة صحيّة   -,



 ( دينارين ونصف. 273)ن سعر الوجبة أا بداخل الغرفة الصفية، علم       
 
 .طالبنا سالمة على احفاظ   ا،نهائيًّ  بالنقود التعامل يتم لن حيث المالية الدائرة في الكوبونات بيع تمي  -8
 
 
 ، العطس، ارتفاع في )السعالعراض اإلنفلونزا أتظهر عليه  ذيلصحي على الطالب الجراءات الحجر اتطبيق إسيتم   -9

 مر ليتم ألعالم ولي اإوتحت إشراف الطبيب يتم عزله سخالل الدوام المدرسي، حيث  (3.,5 أعلى من  درجة الحرارة     
 لى إعادته إطبيبة المدرسة قبل  لى طبيب/إتسليمه حضار تقرير طبي وعلى األهل إو، لى المنزلإخوته إاصطحابه و    
 .الصف    

 
 نه و يمكأرسال الحصص المسجلة إب، ستقوم معلمة الصف/المادة في حال مرض الطالب واضطراره للبقاء في البيت  -11
 .اكاديميًّ أالحصص مباشرة، كما سيتم متابعته مشاهدة     

 
 لسالمة للمحافظة على االصحية  جراءاتإلتشكيل لجنة صحية وظيفتها متابعة تطبيق البروتوكوالت المتعلقة باتم   -11

 .جميع العاملين في المدرسةوالعامة للطلبة       
 
 
 

 :الدوام المدرسي
 
ا وينتهي في تمام الساعة  7:50من الساعة  ايومي   المدرسييبدأ الدوام   -1  .بعد الظهر 1:30صباح 
 
 -:تيسيكون دوام الطلبة لألسبوع األول من العام الدراسي على النحو اآلعلى تعليمات وزارة التربية والتعليم  بناء   -2
 

  (1,3,5) فستكون للصفوف الفردية  1/9/2020يوم الثالثاء الموافق    
 

  (2,4) لصفوف الزوجيةفستكون ل  2/9/2020يوم األربعاء الموافق     
 

  (1,2,3,4,5) دوام جميع الطلبة من الصفوف  3/9/2020 أما يوم الخميس الموافق     
 
ف نزال كل صإمن الممكن النظر في و في صفوفهم،ها قى الطالب خاللدقيقة بعد الحصة الثالثة، سيب 20مدة الفرصة   -5

 .جتماعيااللى المالعب مراعيين التباعد إ ةعلى حد
 
 
 
  خذ بعينأل، لذا يرجى اااهم في نجاحنا مع  كبادنا، وتعاونكم معنا يسأساسي في توعية وتثقيف فلذات أهل دور هام ولأل

 اآلتية:مور ألاالعتبار ا
 
 .كالحمى والسعال عراضأيعانون من  صحاء، والأذا كانوا إبقاء الطلبة في المدرسة إ   -1
 
 .بالغ المدرسة بغيابه وأعراض مرضهإلى المدرسة، والتأكد من إرساله إعدم بقاء الطالب المريض في المنزل وإ  -2
 
 تعليمهم الممارسات الجيدة لنظافة اليدين وغسلها بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية، وعدم لمس الوجه والعينين والفم  -5
 .نفواأل   
 



 
 
 
لة في س القاء المنديل فور  إو تغطيتهما بمنديل ورقي، ثم أعند السعال أو العطس بثني الكوع تغطية األنف والفم   -4

 .المهمالت
 
 .صدقاءأليدي مع األو مصافحة اأعدم العناق التباعد الجسدي و  -3
 
 .دواتألو اأالشراب عدم مشاركة اآلخرين بالطعام و  -6
 
  (C) غذية الغنية بفيتامينألاتناول الطعام الصحي و  -,
 
، ستشارة الطبيب الخاصاويجب مزمنة  أمراض   الطالب يعاني من كاندارة المدرسة في حال إعالم إمن الضروري   -8

 وإحضار تقرير طبي لتقديمه لوزارة التربية والتعليم ليسمح له بالتعلم عن بعد.
 
  سة في حاللى المدرإضرورة أخذ موعد مسبق قبل الحضور على  نؤكدعلى تعليمات وزارة التربية والتعليم  بناء    -9

 .رغبتكم بمقابلة أي معلم أو مسؤول إداري     
 
 
 
 
 

 .الدائم تعاونكم حسن شاكرين لكم 
 

 
 
 
 
 مديرة المرحلة األساسية

 
 نوزت ديراني


