
 2020أكتوبر   22

 

 2020نوفمبر   1 الموافق  وم األحد العودة الى المدرسة ي معلومات

 أعزائي أولياء األمور،

العليا أمس   نرحب بالطالب مرة أخرى في  ، نود أن  نوفمبر  1  الموافق   يوم األحد أن  بعد إعالن اللجنة 

 دمج. م الميمارس وسنبدأ برنامج التعل شهر ألول مرة منذ  مدرسي الحرم ال

، ولكننا ندرك أيًضا تماًما  لى شكل من أشكال الحياة الطبيعيةوغني عن القول إننا متحمسون للغاية للعودة إ

أود أن أؤكد ألولياء    ذلك أن الوباء الحالي ال يزال يسبب مخاوف في جميع أنحاء عمان والمنطقة والعالم. ول 

وزارة عن  الصادرة  اإلرشادات  اتبعنا  أننا  والتربي  األمور  )   ة  )MOEالتعليم  الصحة  ووزارة   )MOH  )

 مكان آمن للطالب والموظفين.  مدرسيلضمان أن الحرم ال

، قمت بتضمين بعض المعلومات اإلضافية  أكتوبر  8  الموافق   في رسالتي المؤرخة يوم الخميس  •

،  2020/2021خاصة بنا وبرامجنا األكاديمية لـلعام الدراسي  حول إرشادات الصحة والسالمة ال

 المدرسة.موقع  من خاللي ال يزال من الممكن العثور عليها والت

، سأكون في غاية االمتنان لو تفضلتم باإلحاطة علما بالنقاط المهمة  باإلضافة إلى هذه المعلومات •

 التالية: 

لمدة أسبوعين    دمج م، سيعمل برنامجنا الة التربية والتعليم ووزارة الصحةلالمتثال للوائح وزار  -

المجموعات   لغالبية  المنزل(  في  واحد  وأسبوع  المدرسة  في  واحد  .  الدراسية)أسبوع 

 ستكون كالتالي: االستثناءات لذلك 

 

المتعلقة ببدء برنامج رياض األطفال في    (.KG)  رياض االطفال مرحلة   - التفاصيل  سيتم نشر 

 من وزارة التربية والتعليم.  خاصة بذلكاإلرشادات ال  األسبوع المقبل ، حيث تلقينا للتومطلع 

ة ، يمكننا العمل  السادس سنة . نظًرا لوجود ستة فصول دراسية قيد التشغيل للالسادس  صفال  - -

الصحة.  ا وفقًا إلرشادات وبكامل طاقتن التربية والتعليم / وزارة   طالب  هذا يعني أنزارة 

 يومياً.المدرسة  الى السادسة سيحضرونالسنة 

 لى المدرسة يومياً كلتا المجموعتين ا سيحضر طالب.عشر الحادي عشر والثالث ينالصف - -

الداخلي - استيفاء  طالب السكن  الداخلي. لضمان  المطلوبة ،    السكن  الصحة والسالمة  لمعايير 

ال الحرم  إلى  عودتهم  األحد   مدرسينؤجل  يوم  هذين    15  الموافق  حتى  خالل  نوفمبر. 

 . Fireflyاألسبوعين ، سنستمر في تزويد جميع طالبنا بالتعليم اإللكتروني من خالل 

 

 

 



األخرى ، قمنا بوضع جدول زمني مدته أسبوعين بطريقة تسمح    وات• بالنسبة لجميع مجموعات السن

بااللتحاق بالمدرسة في نفس الوقت. سيتم إرسال تفاصيل األسبوع الذي    عائلةمن نفس ال  طالب لجميع ال 

  نوفمبر  1  الموافق  األحد  يوم  سنبدأ  أننا  مالحظة  يرجى.  Fireflyيجب أن يحضره ابنك / ابنتك عبر  

  الزمني   للجدول  السلس  باالستمرار  سيسمح  أنه  هو  ذلك  في  والسبب .  الثاني  لألسبوع  الطالب  تخصيص   مع

 للمرحلة االبتدائية. 

 سيحضرون  ابنتك  / ابنك  أن  نفترض  فإننا  ،  ذلك  بخالف  المدرسة   أبلغت   قد  تكن  لم ما  أنه   مالحظة يرجى •  

 الفتح.   إعادة  بمجرد الى المدرسة 

ومع ذلك نوصي    الثالث عشر  الصف  وحتى  الخامس   الصف  من  الطالب  لجميع    لبس الكمامة الزامي•  

اليوم المراحل الدراسية طوال  لجميع  الكمامة  بلبس    أن   يجب الكمامات    جميع   أن  مالحظة   يرجى .  بشدة 

 . اللون بسيطة  تكون

  سيحتاجونها   التي(  إلخ  المساطر،  األقالم،)  ستلزمات الخاصة بهمالم   إحضار  الطالب  جميع  على  يجب•  

  يُسمح   لن  أنه  إلى  أيًضا  اإلشارة  وتجدر.  ستلزماتالم/    المواد  في  مشاركة  هناك   يكون  لن  حيث  ،خالل اليوم

 . قريب ال  المستقبل  في الخزانات  باستخدام  للطالب

 .ذلك  أمكن كلما  اإلنترنت  عبر التقييمات   جميع  إجراء  سيتم• 

 للفترة المتبقية من الفصل الدراسي األول.  غداء/  خفيفة  وجبة إحضار الطالب  من سيُطلب • 

 وتجدر.  الوقت  هذا  قبل  بالدخول  يسمح  لن.  صباًحا   7:30  الساعة  من  المدرسة  إلى  الوصول  سيبدأ•  

  بالدخول   طالب   ألي  يُسمح  ولن  صباًحا  8:10  الساعة  في  البوابات  إغالق  سيتم   أنه  إلى  أيًضا   اإلشارة

 مساءً  1:30 الساعة  من المدرسي  الحرم بدخول للسيارات السماح سيتم   ،اليوم نهاية  في . الوقت  هذا  بعد

االمورال   يُسمح  لن  ،  الصحة  وزارة/    والتعليم  التربية  وزارة  إرشادات  مع  تماشياً •     والمربيات   ولياء 

 . األسباب  من سبب ألي بالمدرسة   المنطقة التعليمية  إلى  بالدخول والسائقين

  معدل   زمني  جدول  بتشغيل  سنقوم  الدراسي،  الفصل  هذا  من  المتبقية  الفترة  خالل  أنه  مالحظة   يرجى•  

 : كما يلي  وذلك  والثانوية  االبتدائية  للمرحلة 

 

Primary Timetable  Secondary Timetable 

Lesson Times  Lesson Times Add. Info 
Registration 0800 - 

0815 
 Registration 0800 – 

0815 
 

1 0815 – 
0915 

 1 0815 - 
0850 

 

 2 0850 – 
0925 

 

Break 0915 – 
0945 

 Break 0925 – 
0940 

 

2 0945 - 
1045 

 3 0940 – 
1015 

 



 4 1015 – 
1050 

 

Lunch Break 1045 – 
1125 

 5 1050 – 
1125 

 

3 1125 - 
1225 

 6 1125 – 
1200 

Lunch break for 
Years 7 to 9 and 
Year 12 

 7 1200 – 
1235 

Lunch break for 
Years 10, 11 and 
13 

Break 1225 – 
1245 

 8 1235 – 
1310 

 

4 1245 – 
1345   

 9 1310 – 
1345 

 

 10 1345 – 
1420  

IB Classes Only 

 

  مختلف   زمني  بجدول  يعمالن  والثانوي  االبتدائي   البرنامجين  أن  من  الرغم  على   أنه  يرجى التكرم بالعلم

ان  قليالً  يومهم الدراسي ينته(  الدولية  البكالوريا  فصول  باستثناء)  الطالب   جميع  اال    13:45الساعة    ي 

 مساء. 

 

  في   تتردد  ال   فضلك   من  ،   الحالي  بالوضع  يتعلق   شيء   أي  أو ، سبق  ما   بخصوص  أسئلة أي  لديك   كان  إذا 

 . بالمدرسة االتصال

 

 

 تومر  بول الفاضل/   سيبلي   دارين الفاضل/   كانترفورد جلين الدكتور

 الثانوية   المرحلة رئيس   االبتدائية  المرحلة رئيس    مدير المدرسة 

 


