
 

 

 
August 19,2020 

 
 السادة أولياء األمور الكرام

 
 الموضوع/ تحديث هام لخطة إعادة فتح المدرسة

 
عن خطة إعادة فتح المدراس الخاصة في إمارة أبو ظبي، اليكم  16/08/2020بناءاًعلى التعميم الصادر من دائرة التعليم والمعرفة بتاريخ 

 .20/07/2020التي سبق إرسالها لكم بتاريخ والتعديالت التي طرأت على السياسات 

 أسابيع( 4اإلفتتاح التدريجي حسب المراحل ) المدة 

 

  للطلبة، أي اسبوع تعليم مباشر 50من الروضة األولى الى الصف الخامس االبتدائي: إتباع نموذج األسابيع المتناوبة بنسبة الصفوف %

التواصل مع المدرسة من خالل  ويمكنهم٪ 100 بنسبة بعد عن التعلم أبنائهم يواصل أن في اآلباء يرغب قد واسبوع تعليم عن بعد.

 admin@rawafedschool.com في حال رغبة  الدراسي الفصل من األولين األسبوعين خالل بالمرونة وستتحلى إدارة المدرسة

 تعلم أبنائهم. نموذج تغيير اآلباء

  أسابيع. 4الصفوف من السادس اإلبتدائي الى الصف الثاني عشر: تعليم عن بعد لمدة 

 الطلبة  جميعت
 
 عائلة. تجميع الطلبة حسب أولئك الذين يستخدمون باص المدرسة ومن يستخدمون السيارات الخاصة ومن هم ضمن مجموعةتم 
 

 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 

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

 
 ويمكن توضيح ذلك في جدول 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 

Rawafed Private School ةـاصـد الخــروافـة الـدرسـم 
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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 
 
 

 .فتح المدرسة من تاريخ إعادة في وقت قريب الطالبفيها بالمجموعة التي يكون  إلعالمكموسوف نقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة 

 
 األول بداية اليوم الدراسي

 
 للطلبةاليوم الدراسي األول 

WEEK 1 

Sun 30 Aug   المجموعة  5الى  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 
 التعليم عن بعدنظام 

 

 الدخول واإلنصراف بالتعاقب من المدرسة أوقات الدوام ، 

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 طلبةإطاًرا زمنيًا محدًدا ومنطقة دخول ل

 .في وقت قريب من تاريخ إعادة فتح المدرسة

 نقطة االنصراف نقطة الدخول رقم البوابة 

KG1 and KG2 5 7:30-7:50am 12:30-1:00pm 

Grade 1 2 7:20-7:30am 1:20-1:30pm 

Grade 2 2 7:30-7:40am 1:30-1:40pm 

Grade 3 2 7:40-7:50am 1:40-1:50pm 

Grade 4 4 7:20-7:30am 1:30-1:40pm 

Grade 5 girls 4 7:30-7:40am 1:40-1:50pm 

Grade 5 boys 3 7:30-7:40am 1:40-1:50pm 
 االنصراف 1:30pm-1:15 الوصول 7:40am 4 طلبة الباصات

 

 .صباًحا 7:20 الساعة قبل المدرسة مباني دخول من الطلبةا يتمكن لن

باصطحاب أبنائهم  لهم يُسمح ولن المدرسة مباني في بالتواجد والخامس الرابع الصفينطلبة أمور  ألولياء يُسمح لن أنه معرفة المهم من

 يُسمح لن ولكن األولى القليلة األيام في أطفالهم مع التواجد إلى 3 إلى 1 من والصفوف األطفال رياض طلبة أمور أولياء يحتاج قدو. واستالمهم

 نقدر نحن. آمن اجتماعي تباعد ضمان على وسيقتصر ذلك ، ساعة 48 آخر في سلبيًا COVID-19 اختبار على دلياًل  أظهروا إذا إال بالدخول لهم

 .والسالمة الصحة لمعايير وارشادات امتثالنا لضمان تماًما متعاونك

 

 

 

 



 أوقات الطعام واالستراحة

ً  وقت الفسحة أثناء داخل الصف الدراسي الطلبة سيبقى  .آخر إشعار حتى حيث سيكون المقصف مغلقا

 أقنعة الطلبة جميع ارتداء من وسنتأكد الحرارة درجات ستكتشف والتي الطالب دخول نقاط جميع في حراري تصوير كاميرات هناك ستكون

 .الوجه

 اللقاء التعريفي  للطلبة الجدد

 كل وفهم الجديدة التعلم بيئة علىلهم للتعرف  كاف   وقت تخصيص اليوم الدراسي األول و بداية في الطلبة لجميع تعريفية جلسة سنعقد ، العام هذا

 المحاضرات التوجيهية التي سيقدمها المعلمون لآلباء على، فضالً مراعاتهاعليهم  يجب التي والسالمة الصحة وبروتوكوالت الجديدة التوقعات

 .منفصل بشكل مواعيد الجلسات إرسال سيتمو. المدرسة في الجدد

 والسالمة الصحة بروتوكوالت

  المدرسة أنحاء جميع في جديدة سالمة بروتوكوالت وضع سيتم

 كاملة تطهير لعملية المدرسة خضعت ، الدراسي الفصل بدء قبل. 

 مقابض مثل متكرر بشكل المستخدمة األسطح على أيًضا هذا ينطبق. مستمر بشكل المدرسة في المشتركة المناطق وتعقيم تنظيف سيتم 

 .األبواب

 إلى بالدخول مئوية درجة 37.5 عن حرارته درجة تزيد شخص ألي يُسمح لنعند الدخول و شخص كل حرارة درجة فحص سيتم 

 المدرسة.

 المنزل مغادرة قبل أطفالهم حرارة درجةفحص  على بشدة اآلباء ينصح. 

 وصول ولي أمره لحين فحص الحرارة يجتاز لم طالب ألي عزل منطقة استخدام سيتم. 

 (.االرشاديةالملصقات  حسب) متر 1.5 مسافة على الحفاظ الجميع على يجب ، المدرسة دخول عند 

 متر 1.5 حد لضمان المدرسة أنحاء جميع في االجتماعي التباعد تطبيق سيتم. 

 والمسارات داخل المبني المدرسي خارطة التنقل أيًضا الملصقات األرضية والجدارية ستظهر. 

 متكرر بشكل استخدامها على الطلبة تشجيع وسيتم المدرسة أنحاء جميع في متوفرة اليدين معقمات. 

 المدرسة يدخل شخص كل قبل من اإلجباريدخول لالستخدام  نقطة كل في أيًضا اليد مطهرات ستكون. 

 الطعام تناول أثناء إال ، قناع ارتداء سنوات 6 عن عمره يزيد شخص كل من سيُطلب. 

 الزي المدرسي

 غسلعلى  بشدة نوصيوويمكن ألولياء األمور شراء الزي من )زاكس يونيفورم( في الراحة مول، . الفصل لهذا هيمثلما  الزي متطلبات ستبقى

  .يوميًا المدرسي الزي
 

 الستلزمات المدرسية الالزمة

 وجهاز الحاسوب المحمول )الالبتوب(و بهم والماء الخاص وحقيبة الغذاء الخاصة المدرسيةيُحضر الطلبة االمستلزمات واألدوات  أن يجب

  www.helprawafedschool.com مع التواصل يرجى ، المحمول الحاسوب مواصفات لمتطلبات األدنى الحد على وللحصول. 5و 4للصفوف 

 :قائمة المستلزمات المدرسية

 رصاص مجاف وأقال أقالم 

  التمييز )الهاياليتر(أقالم 

  أقالم تلوين 

 وغراء مقص صغير 



  MS Teams -الموحدة بعد عن التعلم منصة

 لطلبة فقط جديدة تجربة هذه وستكون. بعد عن للتعلم كمنصة MS Teams برنامج 12 الصف وحتى الروضة من الطلبة جميع سيستخدم

 الى الدخول كيفية لمعرفة ، www.help.rawafedschool.com الرابط على المعلومات لكم نوفر وسوف. الثالث الصف وحتى الروضة

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

 فتح إعادة تاريخ من قريب وقت في MS Teams برنامج الى الدخول ورابط به الخاص ID التعريفي الرمز على امره وولي طالب كل يحصل

 .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

ً  نرحب أن ونود تعاونكم وأخيراً، نشكر  .الخاصة روافد مدرسةبالعودة الى  حاراً  ترحيبا

 

 فادية القال جبريل      

 مديرة مدرسة الروافد الخاصة
  


