
 

 

 هـ 1442جمادى اآلخر  1التـاريـــخ: 

 المحــتــرمــيــن،،،                                الســــادة أولــيـــاء األمـــور

 تــحـــيــــة طــيــبــة وبــعــــد،،، 
 

 يناير  17 –المـوضــوع: إستئناف العودة إلى المدرسة في الفصل الدراسي الثاني 
 

نود أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لدعمكم وتعاونكم معنا خالل األسبوعين الماضيين، فنحن ندرك تماماً بأن تطبيق  
  .بمثابة أمراً ُمربكاً ومزعجاً لبعض أولياء األموركان نظام التعليم عن بعد خالل هذه الفترة 

 :الطالب الُملتحقين بنظام التعليم وجهاً لوجه

لطالب )الُملتحقين بنظام التعليم المدرسة جاهدةً خالل األسبوعين الماضيين إلى توحيد أوقات بدء الدوام المدرسي ل  سعت إدارة
جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني، إال أن الطاقة اإلستيعابية الحالية للحافالت المدرسية ال تسمح  وجهاً لوجه( ب

وبالتالي كان ِلزاماً على إدارة المدرسة أن تقوم بإحداث تغييرات  .  بصحة وسالمة أبناؤنا الطالببذلك األمر، ألسباب تتعلق 
هاء الدوام المدرسي للمراحل الدراسية.  وقد قمنا بإجراء تعديالت على أوقات بدء وإنتهاء الدوام المدرسي  نتفي أوقات بدء وإ

ً   8:00ني اإلبتدائي ليصبح من الساعة  للمراحل الدراسية إبتداءاً من الروضة حتى الصف الثا   12:45حتى الساعة    صباحا
إبتداءاً  للمراحل الدراسية  ، أما بالنسبة ألوقات بدء وإنتهاء الدوام المدرسي  مراعاةً لصغر أعمار هؤالء الطالبوذلك  ،  ظهراً 

 .ظهراً  2:20حتى الساعة  صباحاً  9:20من الصف الثالث اإلبتدائي حتى الصف الثامن فسيكون من الساعة 

( التي أطلقتها دولة اإلمارات لجميع 19ونحن على ثقة تامة بأن حمالت التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا الُمستجد )كوفيد  
أفراد المجتمع، ستُساهم بكل فاعلية إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير والتخفيف من القيود، مما سيؤدي بال شك إلى 

 .ية إلى طبيعتها وإنتظامها في معظم جوانبهاعودة الحياة المدرس

وحرصاً من إدارة المدرسة على دعم أولياء أمور طالب المركبات الخاصة الذين يواجهون صعوبات جراء التغييرات في  
مواعيد الدوام المدرسي، فقد تم تخصيص غرف إنتظار سواء  لطالب المراحل الدراسية إبتداءاً من الصف الثالث اإلبتدائي 

صباحاً مع أشقائهم الصغار أو    8:00حتى الصف الثامن، الذين يتعين عليهم الوصول مبكراً إلى المدرسة في تمام الساعة  
لحين    لطالب المراحل الدراسية إبتداءاً من الروضة حتى الصف الثاني اإلبتدائي، الذين يتعين عليهم إنتظار أشقائهم الكبار

هؤالء الطالب مجموعة من األنشطة والتدريبات ة اإلنتظار بمثابة فرصة ذهبية إلعطاء  تكون فترسو  .إنتهاء الدوام المدرسي 
طة األخرى بما يتناسب مع مستوياتهم  نشبهدف التطوير من مهاراتهم في القراءة والكتابة وحل المسائل الحسابية وغيرها من األ

 .األكاديمية

 :ن بعد(طالب المرحلة اإلبتدائية )الُملتحقين بنظام التعليم ع

حصص الدراسية التي  الإستجابةً لمطالب أولياء أمور طالب المرحلة اإلبتدائية )الُملتحقين بنظام التعليم عن بعد( بزيادة عدد  
ر إعطاء جميع طالب المرحلة اإلبتدائية   )الُملتحقين يتم بثها حياً في مادة اللغة العربية بدالً من الحصص الدراسية الُمسجلة، تقرَّ

  .بنظام التعليم عن بعد( حصتين دراسيتين أسبوعياً في مادة اللغة العربية

 ونتقدم إليكم مرةً أخرى بجزيل الشكر واإلمتنان لدعمكم المستمر من أجل ضمان إستمرار العملية التعليمية ألبناؤنا الطالب
فعالة ومتميزة إستفساراتبصورة  أو  أسئلة  أية  لديكم  اإللكتروني:  .  وإذا كانت  البريد  التواصل مع األستاذة عبر  الرجاء   ،

headadmin@lism.ae 

 

 شــاكــريـــن لــكـــم حــســـن تـعــاونــكـــم،،، 

 

 

ةـــــــدرســرة المـــــديــم  

ـس يـنـايــــــت هـــريــارجـم  
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