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 :
ً
 : مقدمة ترحيبيه بالطلبة وأولياء األمور ثانيا
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 

 إىل أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام،
مير  

ّ
مات والمربير  والمربيات بالمدرسة،إىل كّل المعل

ّ
 والمعل

ء بالتجديد دعونا نعيش لحظات          الجديد وبمناسبة قدوِم عاٍم مل 
ّ
  بالعام الدراس 

نزف لكم باقة عطرة من التهان 
د األمل

ّ
د الهّمة ليتجد

ّ
د معها العزيمة ، ونجد

ّ
 ، نقف مع بناة المستقبل من جديد نجد

ً
وعلينا  ، العام الدراس  الجديد سويا

 
ْ
  حياة األبناء ، وأن

 
ء مبتكر والطموح ف  

 نشّجع كّل سر
ْ
  الحاض  والمستقبل بإذن هللا ، وأن

 
  تقديم جهد أكتر ف

 
ر ف

ّ
 نفك

ْ
أن

  ميدان العلم ، والحفاظ 
 
كتر  عل المظاهر بأشكالها المختلفة ف

 من التر
ً
تجعلوا األبناء يستشعرون بأهمّية العلم كّل يوٍم بدال

بية. عل الوقت ل  تحقيق أهداف العلم والتر

 
، ولنجدد العهد          مع بداية السنة الدراسية الجديدة، فليكن الشعار الذي نحمله هو االنطالق نحو اإلبداع والتمتر 

عل بدء العام نشيطير  وُمهذبير  ، إن روعة البدايات ينتج عنها جمال النهايات ، فلنبدأ عامنا الجديد بالهمة والنشاط ، 
قت النهاية ، فبعد قضاء إجازة طويلة وسعيدة ، تستقبلنا مدرستنا ومعلمينا فكلم   البداية ، كلما أشر

 
ا زاد الجد واالجتهاد ف

 .من جديد، متمنيير  لنا كل النجاح والتوفيق
 
 

 مدرسة الشروق اخلاصة بدبي
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ً
 : آلية دوام الطلبة: ثالثا
 

 من يوم األحد الموافق ) . 1
ً
(.  م(2021/ 08/ 29يبدأ دوام الطلبة اعتبارا   عشر

 للصفوف الدراسية )من الصف األول وحتر الصف الثان 
 من يوم األربعاء الموافق ) . 2

ً
  مبت  المدرسة. 2021/ 09/ 01يبدأ دوام الطلبة اعتبارا

 
 م( لمرحلة الروضة األوىل ف

 من يوم  . 3
ً
 م( لمرحلة الروضة الثانية حسب نموذج التعلم الذي تم اختياره من قبل وىل  األمر. 2021/ 09/ 05األحد الموافق )يبدأ دوام الطلبة اعتبارا

  جميع المراحل الدراسية الطلبةلجميع  عن بعدم( 2021/ 09/ 02م إىل 2021/ 08/ 29ل األسبوع الدراس  األول )يكون دوام الطلبة خال . 4
 
( حتر تتمكن المدرسة  الصف )من ف   عشر

األول وحتر الثان 
  والمرافق التعليمية

  ىل بريد الطلبة إ روابط االجتماعاترسال إوسيتم  ، (Google Classroom)وستكون عملية التدريس عل منصة  ، من تجهتر  كافة المبان 
ون   . المدرس  االلكتر

ام بعل جميع يتوجب  . 5  . رتداء الزي المدرس  إالطلبة االلتر 
6 .   

 
ة من )تباع آلية دوام الطلبة الوارد ذكرها أدنااتبدأ المدرسة ف   2021/ 09/ 30م( وحتر )2021/ 09/ 05ه خالل الفتر

 والتر
ً
م( ، وستقوم إدارة المدرسة بإعالم أولياء األمور عن آلية دوام الطلبة الحقا

 ستبدأ 
ً
 م(: 2022 – 2021م( وحتر نهاية العام الدراس  )2021/ 10/ 03) من اعتبارا

 
o ة المذكورة أع  اله. يوضح المخطط التاىل  آلية دوام الطلبة خالل الفتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o  .وقت سابق  
 عل االستبيان الذي قام وىل  األمر بتعبئته ف 

ً
 يتم اعتماد نموذج التعلم الخاص بكل طالب / طالبة بناءا

o ( 2021ال يسمح بتغيتر نموذج تعلم الطالب خالل شهر سبتمر .)م 
o ( تقديم نموذج التعلم عن بعد خالل السنة الدراسية الحالية  

. 2022 – 2021تستمر المدرسة ف  ية بدنر 
وط الموضوعة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر  م( لفئات محددة من الطلبة ضمن الشر

o ( تمام الساعة  
 وبواقع )08.00تبدأ الحصة األوىل ف 

ً
 لجميع الطلبة ، 6( صباحا

ً
  أقرب وقت ممكن. ( حصص يوميا

 وسيتم تزويد السادة/ أولياء األمور بجدول الحصص ف 
o ية صص محددة بما يتناسب مع االحتياجات الفردبالنسبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم ، فقد قامت المدرسة بتحديث أنظمتها لدعم هذه الفئة الطالبية وسيتم إحالل أو إضافة )أو كالهما( ح

 عل الدعم المناسب. لكل طالب وبما يضمن حصوله 
o التعليم ال  

 بشكل اسبوع  ، أي أن الطالب سيحض  إىل المدرسة أسبوع لتلقر
ً
ل األسبوع التابالنسبة لنموذج التعلم الهجير  ، سيكون دوام الطالب تبادليا   التعلم عن بعد. مباشر ثم يكون بالمت  

 ىل  لتلقر
 
 
 

نماذج التعلم المعتمدة من قبل المدرسة

التعلم عن بعد

(بشكل كامل)

التعلم الهجين

(الدمج بين دوام الطالب في المدرسة وعن بعد)

التعلم الواقعي المباشر

(داخل المبني المدرسي بشكل يومي)
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ً
 : ءات دخول وتوصيل واستالم الطلبة: إجرا رابعا
 
درسية، يستخدمون الحافالت الم أما الطلبة الذين ، أعضاء فريق لجنة الصحة والسالمة المدرسية بإجراء الفحص الحراري لجميع الطلبة باستخدام أجهزة الفحص المحمولة عند مدخل المدرسةيقوم  . 1

 بأنه لن يسمح ألي طالب / طالبة بالد فحص درجة حرارتهم قبل ركوب الحافلة فيتم
ً
 37.5خول إىل الحافلة أو العبور من البوابة الرئيسية للمدرسة إذا كانت درجة حرارته / حرارتها المدرسية علما

 درجة مئوية فما فوق. 
س وألم الحلق وسيالن األنف واإلسهال  19تتوىل معلمة الصف مسؤولية تحويل أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد  . 2

َ
إىل ممرضة  )والغثيان والصداع)مثل السعال وآالم الجسد والتعب وضيق النف

وتوكول المدرس  لكوفيد  للتر
ً
 لإلرشادات المعتمدة من هيئة الصحة بدنر  ووفقا

ً
 . 19المدرسة، إلجراء الفحوصات الالزمة تبعا

  عمر  . 3
 
  عل جميع أولياء األمور وأفراد عائالت الطلبة والكوادر المدرسية والمعلمير  والمعلمات باإلضافة إىل الطلبة ف

  جميع األوقات 6ينبغ 
 
ويجب تقديم شهادة  ، سنوات فما فوق ارتداء الكمامات ف

  الحصول عل تضي    ح إعفاءطبية لكل من يرغب 
 
 .  https://dxbpermit.gov.ae/homeعتر هذا الرابط:  ف

 يكون دخول وخروج الطلبة موزع عل البوابات المدرسية اآلتية:  . 4
 

 مالحظات المراحل الدراسية المسموح بمرورهماألشخاص /  البوابة المدرسية م

ي الروضة األوىل  1
البوابة الرئيسية لمرحلن 
 والثانية

o الروضة األوىل والثانيةُيسمح فقط بدخول طلبة  ─ الروضة األوىل والروضة الثانية . 
 تقوم المساعدات بإجراء التعقيم الالزم.  ─

 (1البوابة رقم ) 2
 

o  .يسمح فقط بدخول الزوار وأولياء األمور ممن لديهم مراجعات مع إدارة المدرسة.  ─ زوار المدرسة وأولياء األمور 

  والثالث.  o (5البوابة رقم ) 3
 الصفوف األول والثان 

o  .)الصف السادس )بنات فقط 
o  .)الصف السابع )بنات فقط 
o  .)الصف الثامن )بنات فقط 
o  .)الصف التاسع )بنات فقط 
o  .)الصف العاشر )بنات فقط 
o  .)الصف الحادي عشر )بنات فقط 
o  .)عشر )بنات فقط  

 الصف الثان 

 ُيسمح بدخول طلبة المراحل المذكورة فقط.  ─
 تقوم المساعدات بإجراء التعقيم الالزم.  ─

 الرابع والخامس. الصفير   o (3البوابة رقم ) 4
o  .)الصف السادس )بنير  فقط 
o  .)الصف السابع )بنير  فقط 
o  .)الصف الثامن )بنير  فقط 
o  .)الصف التاسع )بنير  فقط 
o  .)الصف العاشر )بنير  فقط 
o  .)الصف الحادي عشر )بنير  فقط 
o  .)عشر )بنير  فقط  

 الصف الثان 

 ُيسمح بدخول طلبة المراحل المذكورة فقط.  ─
 التعقيم الالزم. تقوم المساعدات بإجراء  ─

 
  منطقة التوصيل واالستالم أكتر من ) . 5

ام بارتداء الكمامات طوال الوقت. 10ال تتجاوز المدة الممنوحة ألولياء األمور ف  ورة االلتر   ( دقائق، مع ض 
 

https://dxbpermit.gov.ae/home
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 :
ً
 : قبة الدوام وتتبع حاالت المخالطةمرا خامسا

 
فيجب عليهم الحصول عل شهادة من هيئة  ( ،PCR)بحسب نتيجة فحص  19لطلبة بكوفيد أو الزائرين أو ا المدرسية إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر  . 1

ة العزل  الحجر الصح  ليتمكنوا من العودة إىل مقر المدرسة.  /الصحة بدنر  تفيد بأنهم قد أنهوا فتر
ع حاالت المخالطة، تحتفظ المدرسة بسجالت كافية لكوادرها وزائري  ها  . 2   ذلك أسماؤهم، وأرقام هوأعضائها  للتمكن من تتبُّ

 
اتفهم و وطلبتها بما ف

.  وتواري    خ زياراتهم  
ون   وبريدهم االلكتر

ع حاالت المخا . 3 م المدرسة بإجراءات تتبُّ ع حاالت المخالطة بأشخاص  دنر  بلطة من خالل تزويد هيئة الصحة تلتر  ورية لتتبُّ بالبيانات والسجالت الض 
وس  .  19كوفيد   تأكدت إصابتهم بفتر

  عل ا . 4
 لطلبة ينبغ 

ً
  جميع الصفوف الدراسية وأيضا

 
السفر عتر هذا و  تعبئة استمارة هيئة الصحة بدنر  لإلفصاح عن الوضع الصح  ادر المدرس  الكف

  موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ) https://www.dha.gov.ae/en/Pages/coronaregistration.aspxالرابط: 
 
 م(. 2021/ 08/ 26، وذلك ف

5 .   
  عل وىل  األمر ينبغ 

 
ل عند الشعور بالمرض.  تشجيع الطلبة الذي تظهر عليهم األعراض بالبقاء ف   المت  

 
 

 
ً
 النظافة والتعقيم:  : سادسا

 
 م(. 2022 – 2021) الجديد  الدراس   لعامإلستقبال الطلبة ل فتحها قبل المدرسة أرجاء لكافة كامل تعقيم إجراءتم  . 1
  المدرسة ومرافقو  تنظيف إجراء يتم . 2

، وبمتعقيم لكافة مبان  لدية يتماسر مع اإلرشادات المعتمدة من با ها بعد انتهاء كل يوم دراس 
 دنر  للمدارس. 

  المدرسة  . 3
  يكتر استخدامها مثل و بالنسبة للمناطق والمرافق العامة ف 

تظار، وغرفة الطعام، ومناطق االنالمياه،  دورات)األسطح التر
 . منتظم تنظيفها وتعقيمها بشكل فيتم، (وما شابه ذلك

  الحراسة والمسؤولير  عن تنظيف مرافق المدرسةتم  . 4
امهم بالتدابتر الوقائية الصحي وضع توجيهات واضحة لموظق   

حة لضمان التر
 . والكمامات مثل ارتداء القفازات واألقنعة أثناء التنظيف

  يكتر استخدامها بعد كل استعمال مثل تعقيم يتم  . 5
ونية التر  . (اللوحية، والحواسيب، وما شابه ذلك األجهزة)األجهزة اإللكتر

اتيجية  عل عتماد اال  تشجع المدرسة 19 ات المتبعة للحد من انتشار كوفيد تعزيز اإلجراءمن أجل  . 6 الستغناء عن الورق، وزيادة ااستر
 االعتماد عل التكنولوجيا. 

  المدرسة باستخدام التهويةبدرسة المتقوم  . 7
حدات دام و استخو  كفتح النوافذ الطبيعية   المحافظة عل تهوية جميع المناطق ف 

 . التهوية قدر اإلمكان
  إدارة النفايات، وبخاصة النفايات الملوثةتراع  المدرسة  . 8

 . المعايتر المعتمدة من بلدية دنر  ف 
 
 

 
ً
 ترتيبات التباعد الجسدي:  : سابعا

 
   األشخاص بير   واحد متر  مسافة التباعد عل المحافظةيجب  . 1

كة، المناطق جميع ف  ، خدمة ومناطق المشتر    المشابهة األخرى والمناطق المتعاملير 
 الطلبة من مختلفة مجموعات فيها تختلط التر

 .والزوار والكوادر

https://www.dha.gov.ae/en/Pages/coronaregistration.aspx
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 واحد بير  كل طالب وآخر مع اتخ عل أن يتم إبقاءيتيح تصميم غرفة الصف مجاال للمحافظة عل التباعد الجسدي،  . 2
اذ  مسافة متر

ازية لضمان صحة وسالمة  الطلبة والكوادر المدرسية بير  كل طالب وآخر.  كافة التدابتر االحتر
فات  . 3 فير  والمشر   الوقتممرات المدرسة أو من عدم ازدحام يتأكد المشر

 
 دورات المياه عتر الحد من عدد الطلبة الذين يستخدمونها ف

وتوكول ، وذلك  ذاته  للتر
ً
 . 19المدرس  للحد من انتشار كوفيدوفقا

ازية المتبعة مع المحافظة  . 4   الهواء الطلق وفق اإلجراءات اإلحتر
 
  المناطق الخارجية وكذلك التعليم ف

 
سيتم إجراء التمارين الرياضية ف

 التباعد الجسدي بير  الطلبة والكوادر المدرسية. عل 
  التعليمية للمدرسةعن تخصيص غرفة عزل منفصلة تم  . 5

ة من  للتعامل مع الحاالت المشتبه بها أو المؤكد وضع إجراءاتتم ، و المبان 
  19كوفيد 

ً
 . للتوجيهات الصادرة عن بلدية دنر   ، مع وضع إجراءات للتطهتر وفقا

 
 

 
ً
 الخدمات التعليمية:  : ثامنا
 

  كل صف دراس   تحديد عدد ب ، وقد قامت إدارة المدرسة نسبة الطلبة بناًء عل حجم الصف تختلف . 1
 
 ل الطلبة ف

ً
لمعطيات وفقا

ازية   االعتبار اإلجراءات االحتر
  تم جمعها من خالل استبيانات أولياء األمور والطلبة والقدرة االستيعابية الصفية مع األخذ ف 

 ،التر
 واحد بير  كل طالبوسيتم 

 شخص وآخر.  /إبقاء مسافة أمان قدرها متر
ماكن وال يسمح بتبديل أ قدرها متر واحد، المحافظة عل التباعد بمسافة معمحددة لكل طالب  كرس  وطاولة  تخصص المدرسة . 2

 . تبادل الكراس   الجلوس أو 
ة )سواء لطلبة والمعلمون الذي لديهم أمراض بالنسبة ل . 3 وفتر تستقوم المدرسة ب، ... إلخ( أو مناعة منخفضة أو متوسطةخطتر

  وذلك حتر إشعار آخر وسائل تعليم بديلة لهم مثل التعليم 
ون  ، ويتوجب عل وىل  األمر إرسال نسخة من التشخيص  اإللكتر

  موعد أقصاه يوم الخميس الموافق )
 من هيئة الصحة بدنر  ف 

ً
 م(. 2021/ 08/ 26الطتر  لحالة الطالب المرضية مصدقا

   المدرسة ر توف . 4
صحية، أو بسبب ظروفهم ال المدرسةمقر  وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يتمكنوا من استئناف الدوام ف 

، وما شابه ذلك   العزل أو الحجر الصح 
  المدرسة. ،  لكونهم ف 

 وذلك إىل أن يتمتعوا بصحة جيدة لحضور الحصص ف 
 
 

 
ً
:  : تاسعا  األنشطة والفعاليات المدرسية والمقصف المدرسي

 
  ذلك المهرجانات، واالحتفاالت، والتجمعات وفق  تقام . 1

وطالالمناسبات الخاصة، بما ف    الجهات الرسمية ذات الصلة ، علمحددة المعايتر الو  شر
ية بدنر  وبافر

 من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشر
  مكان انعقاد الفعالية الستيعاب أن تكون

  الوقت ذاتهجميع الطلبة ومراعاة  هناك مساحة كافية ف 
تنظيم الدخول  مع ن  المجموعات إىل الحد األد تقليل التفاعل بير   مع متطلبات التباعد الجسدي ف 

 المكان قبل عقد كل مناسبة وبعد انتهائها.  وتعقيم تنظيف والخروج فيها عل دفعات، عالوة عل



، :الرؤية                                                                                                                                                                                                      
ً
 وعلما

ً
ز خلقا ي بناء جيل واع متمي 

ز
ي  المساهمة ف

. وطنز  االنتماء عالمي التفكي 
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يطة االم(2022/ 2021خالل العام الدراس  ) الرحالت المدرسية يتم تنظيم . 2 ازية األساسية، كالتباعد ، شر ام بالتدابتر االحتر  
، والدخ لتر ول االجتماع 

ط،  والخروج عل دفعات، وتقليل التفاعل واالختالط بير  مجموعات الطلبة أن يتيح مكان الرحلة مجاال الستيعاب عدد طلبة الرحلة مع  بشر
ٌ واحد بير  كل طالب وآخر.  الحفاظ عل مسافة أمان

 قدرها متر
  ات الطالبية والمسابقات الرياضيةنشطة الجماعية والمعسكر ل بالنسبة ل . 3

ً
   مع، سيتم تنظيمها تماشيا

 . توجيهات مجلس دنر  الرياض 
ع حاالت ل تخضعجميع الفعاليات واألنشطة الجماعية تؤكد إدارة المدرسة أن  . 4   تتبُّ

 
المخالطة لحاالت اإلصابة المؤكدة  إلجراءات المعتمدة ف

 . 19بكوفيد
 بدراسة آلية فتح المقصف المدرس  وسيتم إعالن أولياء األمور بالنسبة  . 5

ً
  هذا  بالمستجدات للمقصف المدرس  ، تقوم إدارة المدرسة حاليا

 
ف

 
ً
 عل وىل  األ إمور فولياء األ أىل إشعار هذا اإل  رسالإولحير   ، األمر قريبا

 . تهابن / البنه مير  الوجبات المدرسية الصحية أمر تنه يتعير 
 
 

 
ً
ا بية البدنية:  : عاشر  حصص الي 

 
ين عل مسافة تحافظ المدرسة . 1   المرافق الرياضية  تباعد مناسبة بير  الطلبة الحاض 

 
 . مرافق الداخلية والخارجية، ويشمل ذلك الف

بية البدنية حصص  تقتض  . 2  . الشعبة التعليمية فقطعل الطلبة من نفس التر
 المرافق واألدوات الرياضية بعد كل استخدام من كل مجموعة من الطلبة.  تقوم إدارة المدرسة بتعقيم كافة . 3
ة مع السادة/ أولياء األمور  . 4 فة كل قسم بالتواصل مباشر ف / مشر ها وكذلك سيقوم مشر بية البدنية كالمالبس الرياضية وغتر من أجل إعالمهم بمتطلبات حصص التر

 .
ً
بية البدنية اسبوعيا  عدد حصص التر

 
 

 : المواصالت المدرسية: أحد عشر 
 

 اعتب بطاقتها اإلستيعابية الكاملةسيتم تشغيل الحافالت المدرسية  . 1
ً
  االعتبار مع األ  ، (م2021/ 09/ 05)من  ارا

احضار مر وىل  األ  ه يتوجب علنأ خذ ف 
 إابنته  / ابنه 

ً
ويستقل الطلبة الحافالت المدرسية ،  (م2021/ 09/ 06)الموافق  ثنير  واأل (م2021/ 09/ 05)الموافق  حد يوم  األ  ىل المدرسة صباحا

 
ً
ل إفقط للعودة  خالل هذان اليومان مساءا ل ورقم الهاتفمر تحديث بيانات موقع الويجب عل وىل  األ  ،ىل المت    . مت  

 المدرسية.  بالمواصالت إرشادات هيئة الطرق والمواصالت بدنر  حول التفاصيل المتعلقة تتبع المدرسة . 2
، فلن ُيسمح له بالصعود إىل  درجة مئوية فما فوق 37.5 وأي راكب تكون درجة حرارته،  ع من يصعد إىل الحافلة المدرسيةفحص حرارة جمييتم  . 3

 الحافلة. 
 سنوات.  6، باستثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  عل كافة ركاب الحافلة ارتداء الكمامات يجب . 4
وط تحافظ، كما  عل تعقيم الحافلة عتر اتباع إجراءات التعقيم تحافظ المدرسة . 5 تعقيم أحزمة  تميوعل سبيل المثال،  ، التباعد الجسدي عل شر

 هيئة الطرق والمواصالت بدنر  بخصوص المواصالت العامة.  ماسر مع اإلرشادات ذات الصلة الصادرة عنوالقضبان وما إىل ذلك، بعد كل استخدام، وبما يت األمان ومساند اليدين، والمقابض
.  اليوم   بسجل يوم  يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج رحالت النقل تحتفظ المدرسة . 6  ويتم تسجيل الحضور والغياب والتأختر
وس كوفيد  . 7   حال بدأت تظهر أعراض فتر

يجلس   أنعل الفور عل بالحرصمعاون الحافلة  وسيقوم اعتباره كحالة مشتبه بإصابتها  فسيتم حد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة المدرسية،عل أ 19ف 
  الحافلة لمسافة قدرها متر واحد 

 عن بقية الطلبة ف 
ً
  المدرسة، والذي  الطالب المشتبه بإصابته بعيدا

 بإدار بدوره ب سيقومو إبالغ مسؤول الصحة والسالمة ف 
ً
ة المدرسة ووىل  أمر  ةاالتصال مباشر

حينها عزل الطالب  سيتمف توصيل الطالب المشتبه بإصابته أوال،ً وأما إن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة للمدرسة، فسوف يتم الطالب/ أو المسؤول عنه. وإن كانت الرحلة لتوصيل الطلبة لمنازلهم،
ل  . وإرساله إىل المت  
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 : ي عشر
ز
وس كوفيدثان  : (PCRوفحص ) 19التطعيم ضد في 
 

o  .للطلبة 
ً
ية بدنر  فإن التطعيم ليس إلزاميا

 لقرار هيئة المعرفة والتنمية البشر
ً
 وفقا

o  .أقرب وقت ممكن  
 
  اللقاح ، الحصول عليه ف

 تشجع المدرسة الطلبة المؤهلير  لتلقر
o ( إن الطلبة غتر مطالبير  بتقديم نتائج فحصPCR سلبية للمدرسة قبل ) .بدء دوامهم 

 
ي الجديد: 

ز
ون : النظام المدرسي االلكي   ثالث عشر

 
o  استحدثت المدرسة 

ً
  برنامجا

ً
 جديدا

ً
ونيا   المدرسة. Orison)يسىم الكتر

 
ونية الجديدة المعتمدة ف  ( ، وسيكون هذا النظام هو المنصة االلكتر

o  نامجيوفر  كادر المدرس  والطلبة وأولياء األمور. يدعم التواصل بير  الو  متكاملة للنظم المدرسيةالجديد إدارة  التر
o  .نامج  عن آلية عمل التر

ً
 سيتم عقد لقاءات تدريبية ألولياء األمور الحقا

 
: عن دليل المدرسة لعودة الطلبة:  رابع  عشر
 

 (  المدارس الخاصة بدنر  
 لوجه ف 

ً
ية بخصوص إجراءات استئناف الدوام االعتيادي وجها م( إلصدار هذا الدليل المدرس  للسادة/ 2022 – 2021تم اإلستناد عل دليل هيئة المعرفة والتنمية البشر

 آلية دوام الطلبة. أولياء األمور ، وستقوم المدرسة بإعالم أولياء األمور فور ورود أي تغيتر أو تحديث عل 
  هذا الدليل عن آلية العودة إىل المدرسة لقاء توضيح  لجميع أولياء االمور تقدم المدرسة  

  تمام الساعة )2021/ 08/ 26الموافق ) الخميس، وذلك بمشيئة هللا يوم  حسب ما ورد ف 
( 01.00م( ، ف 

 وحتر الساعة )
ً
: 02.00ظهرا  

ون   من خالل الرابط االلكتر
ً
 .  xdq-rtsp-https://meet.google.com/qfc( ظهرا

 ونية والمنصات وحسابات ا   فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات مثل األجهزة  االلكتر
ة مع قسم الدعم الفت   لطالب: يمكن لوىل  األمر التواصل مباشر

 

يد  الصفة اسم الشخص م ي الير
ونز  رقم التحويلة رقم الهاتف االلكي 

 e.elmnshawy@shoruq.sch.ae 04 344 2026 134 رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات أ/ سعيد المنشاوي 1

مج أ/ مصطق  سالمه 2  m.salama@shoruq.sch.ae 04 344 2026 134 متر

 
  :ف اإلداري فيما يتعلق بدوام الطالب أو أية أمور إدارية أخرى ة مع المشر  يمكن لوىل  األمر التواصل مباشر
 

ي  الصفة اسم الشخص م
ونز يد االلكي   رقم التحويلة رقم الهاتف الير

اح 1  e.hasan@shoruq.sch.ae 04 344 2026 127  /128 رئيسة قسم الروضة حسن أ/ إنشر

فة حلقة أوىل سهتر حبوبأ/  2  s.habbob@shoruq.sch.ae 04 344 2026 121 مشر

فة حلقة أوىل أ/ عايدة زهدي 3  a.zhdi@shoruq.sch.ae 04 344 2026 123 مشر

انر   4
ف حلقة ثانية أ/ نور الشر  n.alsharabi@shoruq.sch.ae 04 344 2026 124 مشر

فة حلقة ثالثة )بنات( أ/ والء الحمص   5  w.alhomsi@shoruq.sch.ae 04 344 2026 118 مشر

فم دانة مح  الدينأ/  6 ( ةشر  d.sanoufa@shoruq.sch.ae 04 344 2026 120 حلقة ثالثة )بنير 

 
 _______________________________ 
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