
 

 
 نموذج األسابيع المتناوبة  - عادة فتح المدرسةإ

 
 السادة أولياء األمور الكرام

 
 تحية طيبة،،،

 
العديد من  النظر فيتم  ونود إعالمكم بأنه قد مدرسة الروافد في العام الدراسي الجديد، واستقبالهم فينتطلع الى الترحيب بعودة طلبتنا األعزاء 

نموذج األسابيع المتناوبة، وفي  إتباع هو على أن افضل خيارقررنا العوامل عند اتخاذنا القرار بشأن أفضل نموذج لعودة الطلبة الى المدرسة. و

، أي المتبقية  %50ونظام التعلم عن بعد لنسبة   سبوعا% من الطلبة كل 50ل (FTF)سيكون هناك نظام التعليم المباشر وجهاً لوجه هذا النموذج 

 .بما معناه اسبوع تعليم مباشر واسبوع تعليم عن بعد

 

 الطلبة  جميعت
 

 عائلة. تم تجميع الطلبة حسب أولئك الذين يستخدمون باص المدرسة ومن يستخدمون السيارات الخاصة ومن هم ضمن مجموعة
 

 Bومجموعة  Aكما تم تقسيم الطلبة الى مجموعتين: مجموعة 

 
 وما الى ذلك 1،3،5الى المدرسة في اإلسبوع  Aتحضر مجموعة 

 وما الى ذلك  2،4،6الى المدرسة في اإلسبوع  Bتحضر مجموعة 

 عليم عن بعد(حينما تكون المجموعة األولى في المدرسة )التعليم المباشر(، تكون المجموعة األخرى في البيت )الت

 
 ويمكن توضيح ذلك في الجدول الفصل األول:

 
 

 التاريخ اإلسبوع
 الفصل األول 2020-21

 التعليم المباشر في المدرسة
 

Week 1 30 Aug – 3 Sep A  

Week 2 6 – 10 Sep  B 

Week 3 13 – 17 Sep A  

Week 4 20 – 24 Sep  B 

Week 5 27 Sep – 1 Oct A  

Week 6 4 – 8 Oct  B 

Week 7 11 – 15 Oct A  

Week 8 18 – 22 Oct األول إجازة منتصف الفصل  

Week 9 25 – 29 Oct  B 

Week 10 1 – 5 Nov A  

Week 11 8 – 12 Nov  B 

Week 12 15 – 19 Nov A  

Week 13 22 – 26 Nov  B 

Week 14 29 Nov – 3 Dec A  

Week 15 6 – 10 Dec  B 
 
 

Rawafed Private School ةـاصـد الخــروافـة الـدرسـم 



فتح  من تاريخ إعادة فيها الطلب في وقت قريببالمجموعة التي يكون  إلعالمكموسوف نقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة الى كل ولي أمر 

 .المدرسة

 
 األول بداية اليوم الدراسي

 
 أعاله كما سيتم توضيحها لكم في التقويم المدرسي ورةيوضح لكم الجدول التالي مواعيد بداية اليوم األول والتي تتماشى مع المجموعات المذك

 
 اليوم الدراسي األول للطلبة

WEEK 1 

Sun 30 Aug   المجموعة  12الى  4الصفوفA  

 نظام التعليم المباشر داخل المدرسة

  Bالمجموعة 
 3الى  1الصفوف  Mon 31 Aug نظام التعليم عن بعد

Tues 1 Sep KG2 

WEEK 2 

Sun 6 Sep KG1  المجموعةB 
 نظام التعليم المباشر داخل المدرسة

 Aالمجموعة 
 نظام التعليم عن بعد

 

 الدخول واإلنصراف بالتعاقب من المدرسة 

لقد حددنا أيًضا ولحافالت المدرسة.  الدخول المتعاقبأوقات  نظيم، قمنا بت بةلجميع الطل مدرسةمن ال اآلمن واإلنصراف من أجل ضمان الدخول

. سيتم نشر المواعيد انصراف الطلبة من المدرسةالخاصة. كما تم عمل ترتيبات مماثلة ألوقات  السيارات طلبةزمنيًا محدًدا ومنطقة دخول لإطاًرا 

 .في وقت قريب من تاريخ إعادة فتح المدرسة

 

 MS Teams -منصة التعلم عن بعد الموحدة

طلبة ستكون هذه تجربة جديدة فقط لو. للتعلم عن بعد كمنصة MS Teams برنامج 12الروضة وحتى الصف  نملبة سيستخدم جميع الط

لمعرفة كيفية الدخول الى  ، www.help.rawafedschool.comالرابط  وسوف نوفر لكم مقطع فيديو علىالروضة وحتى الصف الثالث. 

وسوف ، األسابيع المخصصة لنظام التعلم عن بعدخالل  وكذلك كيفية تقديم الطالب لعمله الدروس اإلفتراضية والحصول على أوراق العمل

في وقت قريب من تاريخ إعادة فتح  MS Teamsورابط الدخول الى برنامج  الخاص به IDيحصل كل طالب وولي امره على الرمز التعريفي 

 .المدرسة

 

 السياسات المدرسية الُمحدثة

 عليها. ADEKموافقة دائرة التعليم والمعرفة بمجرد  المدرسةالمتعلقة بإعادة فتح والمحدثة السياسات ب سنقوم بتزويدكم

 

حال حصولنا  بالمستجدات مسنوافيكواإلمارات العربية المتحدة. وقوانين دولة قابلة للتغيير وفقًا للوائح  والترتيبات أن جميع التدابيرالعلم يرجى 

 .عليها

 

 العام الدراسي الجديد.نتمنى لكم قضاء عطلة صيفية آمنة ونتطلع الى لقائكم في 

 

 فادية القال جبريل      

 مديرة مدرسة الروافد الخاصة


