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الرؤية والرسالة

التفكب.
متمب خلقا وعلما ،وطن االنتماء عالم
ر
رؤيتنا :المساهمة ف بناء جيل واع ر
رسالتنا :نحن ف مدرسة ر
الشوق نؤمن بأن جميع األفراد قادرون عىل تحقيق إمكاناتهم ف بيئة
آمنة ودامجة لجميع فئات الطلبة ،تقدر قيمة الطالب وتشجعه .ومن خالل التنوع ف
ر
مسؤولي
تحفب الطلبة ليصبحوا أفرادا
اسباتيجيات التدريس وتفريد التعلم ،نستطيع
ر
ر
ومنتجي ،يتقبلون ويتكيفون مع متطلبات المواطنة العالمية.
ر
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كلمة مديرة المدرسة :

الرحمن الرحيمّ ،
والصالة ّ
سيد الخلق ّ
والسالم عىل ّ
بسم هللا ّ
أجمعي
محمد ،وعىل آلة وأصحابه
ر
أولياء األمور األفاضل ،طلبتنا األعزاء ،معلمينا األفاضل .بمزيد من البهجة والمحبة نستقبلكم ببداية عام
والتمب نصل إليه بعد جد ومثابرة كما عودتمونا دوما .طالبنا األحبة
جديد نرسم فيه معا خطا للنجاح
ر
واضعي نصب أعينكم أحالما تحققونها بعزمكم وشغفكم للعلم ،وكونوا عىل
احرصوا دوما أن ترنو إىل العال
ر
يقي أن األحالم سهلة التحقق مع الجد وقوة اإلرادة فمن سار عىل الدرب وصل.
ر
رشكاءنا اآلباء واألمهات ثقوا ف أبنائكم وقدراتهم ،واعلموا أننا معا نبن مستقبل هذه األمة فنصنع معا
ر
ومخبع المستقبل الذي قد ينقذ كوكبنا يوما واألديب القادم الذي نتلهف
طبيب الغد الذي سيداوينا
لقراءة مؤلفاته؛ لذا فنحن نتشوق إىل مساهمتكم الجليلة ف إثراء العملية التعليمية بمشاركتكم معنا األفكار
مطمئني ألمانتكم ف تربية
واثقي بكم
المعلمي،
التمب .زمالءنا
فأنتم وال شك أهم رشيك لنا عىل دروب ر
ر
ر
ر
تفكبه ويحسن منطقه ويجعل إنجازه فخرا لكم
وتعليم أبنائنا الطلبة ،فقدموا للطالب من التحدي ما يقوي ر
ولنا كما عودتمونا.
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سبتمب ر
وحن نهاية العام الدراس
آلية الدوام بدءا من شهر
ر

• يستأنف جميع طلبة المدرسة الدوام عدا الروضة الثانية .اعتبارا من يوم الخميس الموافق
2022/09/01
اإلثني الموافق
• ينتظم دوام جميع طلبة المدرسة بما فيهم الروضة الثانية اعتبارا من يوم
ر
 2022/09/05حسب التوقيت المدرس المذكور ف بند التوقيت أعاله

توقيت الدوام:

• تبدأ الحصة األوىل ف تمام الساعة ( )07:45صباحا وبواقع ( )8حصص يوميا لجميع الطلبة خالل أيام
األسبوع عدا الجمعة حيث يكون هناك  4حصص فقط وينته دوام الطالب الساعة  ،11:00وسيتم تزويد
السادة /أولياء األمور بجدول الحصص والتوقيت المدرس ف أقرب وقت ممكن .
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خدمة النقل المدرس
ر
رحلن الصباح والعودة بدءا من يوم الخميس الموافق .9/1
• تنتظم خدمة المواصالت ف
• تتبع المدرسة إرشادات هيئة الطرق والمواصالت بد رن حول التفاصيل المتعلقة بالمواصالت المدرسية .

• يجب عىل كافة ركاب الحافلة ارتداء الكمامات ،باستثناء األطفال الذين تقل أعمارهم عن  6سنوات تحافظ
عب اتباع إجراءات التعقيم ،وعىل سبيل المثال ،يتم تعقيم أحزمة األمان
المدرسة عىل تعقيم الحافلة ر
ر
يتماس مع اإلرشادات ذات
ومساند اليدين ،والمقابض والقضبان وما إىل ذلك ،بعد كل استخدام ،وبما
الصلة الصادرة عن هيئة الطرق والمواصالت بدي بخصوص المواصالت العام.

• تحتفظ المدرسة بسجل يوم يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة خالل برنامج رحالت النقل اليوم ويتم
والتأخب .
تسجيل الحضور والغياب
ر
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• ف حال بدأت تظهر أعراض رفبوس كوفيد  19عىل أحد الطلبة أثناء ركوبه الحافلة المدرسية ،فسيتم اعتباره
كحالة مشتبه بإصابتها وسيقوم معاون الحافلة بالحرص عىل الفور عىل أن يجلس الطالب المشتبه بإصابته
بعيدا عن بقية الطلبة ف الحافلة لمسافة قدرها ر
مب واحد وإبالغ مسؤول الصحة والسالمة ف المدرسة،
والذي سيقوم بدوره باالتصال ر
مباشة بإدارة المدرسة ووىل أمر الطالب /أو المسؤول عنه .وإن كانت الرحلة
لتوصيل الطلبة للمدرسة ،فسيتم حينها عزل الطالب وإرساله إىل المبل .
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تعليمات انتظام الدراسة:
• ر
وحن الثان ر
يلبم جميع الطلبة من الصف الثالث ر
عش بإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم بشكل يوم
ر
كببا ف عملية
وذلك لتسهيل تعلمهم ،حيث أن المدرسة تعتمد المنصات والتطبيقات اإللكبونية اعتمادا ر
ر
اإللكبونية وتسليم األعمال والواجبات عىل
التعليم والتعلم وتقييم أداء الطالب المعتمد عىل االختبارات
المنصات المعتمدة بشكل نسخ ر
الكبونية.
• ر
يلبم جميع الطالب بالزي المدرس من اليوم األول للدوام وسيتم تطبيق إجراءات الئحة السلوك عىل من
يخالف ذلك.
• يمنع منعا باتا إحضار الهاتف الخلوي إىل المدرسة ألي سبب كان ولن تتهاون المدرسة ف ذلك.
ر
• ر
االحبازية و بارتداء الكمامة طوال مدة وجوده داخل مبان المدرسة ما عدا
يلبم الطالب بجميع اإلجراءات
طن موثق من جهة طبية عىل أن
الساحات الخارجية و المناطق المفتوحة (ال يشمل ذلك من لديه عذر ر
يحض الطالب ما يثبت إعفاءه)
• يمنع منعا باتا لبس ال ر
سبات الملونة أو المزينة بالرسومات أو ذوات غطاء الرأس ويمنع ارتداء الكبات
(البلوفرات) المغلقة من جهة الصدر.
• ر
بتقصب شعرهم عىل مدار العام الدراس دون استثناء ولن تتهاون المدرسة ف هذا
يلبم الطالب البن ري
ر
كغبها من مخالفات السلوك.
الشأن ر
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نموذج التعلم المعتمد من قبل المدرسة
ر
المباش وجها لوجه (داخل المبن المدرس
تعتمد المدرسة نموذج التعلم الواقع
بشكل يوم) لجميع الطالب وتستمر المدرسة ف تقديم نموذج التعلم عن بعد خالل
السنة الدراسية الحالية لفئات محددة فقط من الطلبة ذوي األمراض المزمنة أو
المصابي بكوفيد  19ر
بشط إحضار تقرير مصدق من أحد المستشفيات أو العيادات
ر
التابعة لهيئة الصحة ف دن ،ضمن ر
الشوط الموضوعة من قبل هيئة المعرفة والتنمية
ر
ر
بدن.
البشية ر
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إجراءات دخول وتوصيل واستالم الطلبة:
• تتوىل معلمة الصف مسؤولية تحويل أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد ( 19مثل السعال وآالم
الجسد والتعب وضيق النفس وألم الحلق وسيالن األنف واإلسهال والغثيان والصداع) إىل ممرضة
المدرسة ،إلجراء الفحوصات الالزمة تبعا لإلرشادات المعتمدة من هيئة الصحة بد رن ووفقا
للبوتوكول المدرس لكوفيد. 19
ر

والمعلمي والمعلمات
• ينبع عىل جميع أولياء األمور وأفراد عائالت الطلبة والكوادر المدرسية
ر
باإلضافة إىل الطلبة ف عمر  6سنوات فما فوق ارتداء الكمامات ف جميع األوقات ،ويجب تقديم
عب هذا الرابط:
شهادة طبية لكل من يرغب ف الحصول عىل تضي ح إعفاء ر
https://dxbpermit.gov.ae/home
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يكون دخول وخروج الطلبة موزع عىل البوابات المدرسية اآلتية :

1

البوابة المدرسية
ر
لمرحلن
البوابة الرئيسية
الروضة األوىل والثانية

2

البوابة رقم ()1

االستخدام
للدخول صباحا واالنضاف بنهاية
اليوم
للدخول صباحا واالنضاف بنهاية
اليوم

م
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البوابة رقم ()2

االنضاف بنهاية اليوم
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البوابة رقم ()3

للدخول صباحا واالنضاف بنهاية
اليوم
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البوابة رقم ()3

للدخول صباحا
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البوابة رقم ()4

االنضاف بنهاية اليوم
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البوابة رقم ()5

الدخول صباحا

االنضاف بنهاية اليوم
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البوابة رقم ()6

االنضاف بنهاية اليوم

المرحلة الدراسية المسموح بمرورها
الروضة األوىل والثانية
زوار المدرسة وأولياء االمور
الصف السابع (بنات فقط)
الصف الثامن (بنات فقط)
الصف التاسع (بنات فقط)
ر
العاش (بنات فقط)
الصف
ر
الصف الحادي عش (بنات فقط)
الصف الثان ر
عش (بنات فقط)
الصفوف األول والثان والثالث
الصف السابع (بنات فقط)
الصف الثامن (بنات فقط)
الصف التاسع (بنات فقط)
ر
العاش (بنات فقط)
الصف
ر
الصف الحادي عش (بنات فقط)
الصف الثان ر
عش (بنات فقط)
الصف السادس بنات
الصف الرابع
بني
الصف الخامس ر
الصف الخامس بنات
بني
الصف السادس ر
الصف السادس بنات
بني
الصف السابع ر
بني
الصف الثامن ر
بني
الصف التاسع ر
ر
بني
الصف
العاش ر
ر
بني
الصف الحادي عش ر
الصف الثان ر
بني
عش ر
الصف الرابع
الصف الخامس بنات
بني
الصف الخامس ر
بني
الصف السادس ر
بني
الصف السابع ر
بني
الصف الثامن ر
بني
الصف التاسع ر
ر
بني
الصف
العاش ر
ر
بني
الصف الحادي عش ر
الصف الثان ر
بني
عش ر
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ال تتجاوز المدة الممنوحة ألولياء األمور ف منطقة التوصيل واالستالم ر
أكب من ( )15دقيقة.
ر
المناوبي ف كل قسم.
المعلمي
يبق الطلبة الذين هم ف انتظار ذوي هم ف غرف االنتظار الخاصة بهم مع
ر
ر
حيث يتواجد طالب الصفوف من األول اىل الثالث ،ومن السابع اىل الثان ر
عش بنات ف قسم الحلقة
األوىل.وطالب الصفوف الرابع والخامس والسادس بنات ف غرف االنتظار ف القسم الخاص بهم .بينما
يتواجد طالب االنتظار للصفوف من السادس اىل الثان ر
بني ف قسم الحلقة الثانية.
عش ر
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مراقبة الدوام وتتبع حاالت المخالطة:
 .1إذا تأكدت إصابة أحد الكوادر المدرسية أو الزائرين أو الطلبة بكوفيد  19بحسب نتيجة فحص)، (PCR
بدن تفيد بأنهم قد أنهوا رفبة العزل /الحجر الصح
فيجب عليهم الحصول عىل شهادة من هيئة الصحة ر
ليتمكنوا من العودة إىل مقر المدرسة .
 .2للتمكن من تتبع حاالت المخالطة ،تحتفظ المدرسة بسجالت كافية لكوادرها وزائري ها وأعضائها وطلبتها
ر
االلكبون .
بما ف ذلك أسماؤهم ،وأرقام هواتفهم وتواري خ زياراتهم وبريدهم
 .3ر
تلبم المدرسة بإجراءات تتبع حاالت المخالطة من خالل تزويد هيئة الصحة بد رن بالبيانات والسجالت
بفبوس كوفيد . 19
الضورية لتتبع حاالت المخالطة بأشخاص تأكدت إصابتهم ر
 .4يجب عىل وىل األمر تشجيع الطالب الذي تظهر عليه األعراض بالبقاء ف المبل عند الشعور بالمرض .
كما عليه مراقبة الحالة الصحية للطالب حال خالط أحد الحاالت المؤكد اصابتها بالعدوى.

التطعيم ضد رفبوس كوفيد  19وفحص )(PCR
ر
بدن فإن التطعيم ليس إلزاميا للطلبة.
وفقا لقرار هيئة المعرفة والتنمية البشية ر
تشجع المدرسة الطلبة المؤهلي ر
لتلق اللقاح ،الحصول عليه ف أقرب وقت ممكن.
ر
مطالبي بتقديم نتائج فحص ) (PCRسلبية للمدرسة قبل بدء دوامهم.
غب
إن الطلبة ر
ر
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النظافة والتعقيم:
 .1تم إجراء تعقيم كامل لكافة أرجاء المدرسة قبل فتحها الستقبال الطلبة للعام الدراس الجديد
ر
يتماس مع
 .2يتم إجراء تنظيف وتعقيم لكافة مبان المدرسة ومرافقها بعد انتهاء كل يوم دراس ،وبما
اإلرشادات المعتمدة من بلدية ردن للمدارس .
الن ر
 .3بالنسبة للمناطق والمرافق العامة ف المدرسة واألسطح ر
يكب استخدامها مثل (دورات المياه ،وغرفة
الطعام ،ومناطق االنتظار ،وما شابه ذلك) ،فيتم تنظيفها وتعقيمها بشكل منتظم .
 .4تم وضع توجيهات واضحة لموظف الحراسة والمسؤولي عن تنظيف مرافق المدرسة لضمان ر
البامهم
ر
بالتدابب الوقائية الصحيحة مثل ارتداء القفازات واألقنعة أثناء التنظيف والكمامات .
ر
الن ر
ر
اإللكبونية ر
يكب استخدامها بعد كل استعمال مثل (األجهزة اللوحية ،والحواسيب،
 .5يتم تعقيم األجهزة
وما شابه ذلك من اجل تعزيز اإلجراءات المتبعة للحد من انتشار كوفيد  19تشجع المدرسة االعتماد عىل
ر
اسباتيجية االستغناء عن الورق ،وزيادة االعتماد عىل التكنولوجيا .
 .6تقوم المدرسة بالمحافظة عىل تهوية جميع المناطق ف المدرسة باستخدام التهوية الطبيعية كفتح النوافذ
واستخدام وحدات التهوية قدر اإلمكان .
المعايب المعتمدة من بلدية د رن ف إدارة النفايات ،وبخاصة النفايات الملوثة .
تراع المدرسة
ر
ر
يتأكد ر
عب الحد من عدد الطلبة
المشفون
والمشفات من عدم ازدحام ممرات المدرسة أو دورات المياه ر
للبوتوكول المدرس للحد من انتشار كوفيد. 19
الذين يستخدمونها ف الوقت ذاته ،وذلك وفقا ر
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الخدمات التعليمية
•  .توفر المدرسة وسائل تعليم بديلة للطلبة الذين لن يتمكنوا من استئناف الدوام ف مقر المدرسة بسبب
ظروفهم الصحية ،أو العزل أو الحجر الصح ،وما شابه ذلك اىل أن يتمتعوا بصحة جيدة لحضور الحصص
ف المدرسة.

• بالنسبة لطلبة الدعم وأصحاب الهمم  ،فقد قامت المدرسة بتحديث أنظمتها لدعم هذه الفئة من
الطالب وسيتم إحالل أو إضافة (أو كالهما) حصص محددة بما يتناسب مع االحتياجات الفردية لكل
طالب وبما يضمن حصوله عل الدعم المناسب.
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األنشطة والفعاليات المدرسية والمقصف المدرس:

 .1تقام المناسبات الخاصة ،بما ف ذلك المهرجانات ،واالحتفاالت ،والتجمعات وفق ر
والمعايب
الشوط
ر
البشية بدن ر
المحددة من قبل هيئة المعرفة والتنمية ر
وباف الجهات الرسمية ذات الصلة ،عىل أن تكون
ر
هناك مساحة كافية ف مكان انعقاد الفعالية الستيعاب جميع الطلبة ومراعاة متطلبات اإلجراءات
ر
االحبازية .مع تنظيم الدخول والخروج فيها عىل دفعات ،عالوة عىل تنظيف وتعقيم المكان قبل عقد كل
مناسبة وبعد انتهائها .
ر
 .2يتم تنظيم الرحالت المدرسية خالل العام الدراس  2023/2022رشيطة ر
االحبازية
بالتدابب
االلبام
ر
األساسية ،وتقليل التفاعل واالختالط ربي مجموعات الطلبة ،ر
بشط أن يتيح مكان الرحلة مجاال الستيعاب
عدد الطلبة.
 .3بالنسبة لألنشطة الجماعية والمعسكرات الطالبية والمسابقات الرياضية ،سيتم تنظيمها تماشيا مع
توجيهات مجلس ردن الرياض .
 .4تؤكد إدارة المدرسة أن جميع الفعاليات واألنشطة الجماعية تخضع لإلجراءات المعتمدة ف تتبع حاالت
المخالطة لحاالت اإلصابة المؤكدة بكوفيد،19
 .5بالنسبة للمقصف المدرس ،فهو متاح من اليوم األول للدراسة ويقدم خدماته بشكل كامل لجميع
الطالب
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النظام المدرس اإل ر
لكبون Orison
تستمر المدرسة ف استخدام برنامج ) (Orisonكمنصة ر
الكبونية توفر إدارة متكاملة للنظم المدرسية
ويدعم التواصل ربي الكادر المدرس والطلبة وأولياء األمور .
البنامج لوىل األمر فرصة متابعة الخطة األسبوعية للطالب وكذلك تقرير درجات التقويم التكوين
يقدم ر
المعلمي وتقرير بالمدفوعات والمضوفات
الفصلية و التعاميم الصادرة من المدرسة و التواصل مع
ر
المستحقة ،كما يوفر االطالع عىل أجندة الفعاليات و صور األنشطة المدرسية.

رابط الفيديو التوضيح و روابط التحميل :
• ألجهزة األندرويد :
https://bit.ly/3rRolwk
• ألجهزة ): MAC (IOS
https://apple.co/3sInSvy
• فيديو توضيح لكيفية تفعيل التطبيق عىل الهاتف واستخدام خصائصه
http://shoruq.sch.ae/APS2022_2023/Orison.mp4
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عن دليل المدرسة لعودة الطلبة:
تم االستناد عىل دليل هيئة المعرفة والتنمية ر
البشية بخصوص إجراءات استئناف الدوام االعتيادي وجها
بدن إلصدار هذا الدليل المدرس للسادة  /أولياء األمور  ،وستقوم المدرسة
لوجه ف المدارس الخاصة ر
تغيب أو تحديث عىل آلية دوام الطلبة .
بإعالم أولياء األمور فور ورود أي ر
•يمكن لوىل األمر التواصل ر
مباشة مع قسم الدعم الفن فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات مثل األجهزة
ر
االلكبونية المنصات وحسابات الطالب كما يمكنه التواصل مع رؤساء األقسام حالة وجود أي استفسار.
م

اسم الشخص

1

أ /السعيد المنشاوي

2

أ /مصطق سالمة

الصفة

ر
االلكبون
البيد
ر

الهاتف األرض والتحويلة

رقم الهاتف النقال

رئيس قسم التكنولوجيا

e.elmnshawy@shoruq.sch.ae

043442026 - 134

رمبمج

m.salama@shoruq.sch.ae

043442026 - 134

3

أ /ر
انشاح حسن

رئيسة قسم الروضة

e.hasan@shoruq.sch.ae

043442026 - 128

0504768658

4

سهب حبوب
أ /ر

ر
مشفة الحلقة األوىل

s.habbob@shoruq.sch.ae

043442026 - 121

0502196396

5

أ /عايدة زهدي

ر
مشفة الحلقة األوىل

a.zhdi@shoruq.sch.ae

043442026 - 123

0566474030

6

أ /نور ر
الش ران

ر
مشف الحلقة الثانية

n.alsharabi@shoruq.sch.ae

043442026 - 124

0586605844

7

أ /والء الحمص

ر
مشفة الحلقة الثالثة (بنات)

w.alhomsi@shoruq.sch.ae

043442026 - 118

0564664700

8

خبي محمد
أ /ر

ر
(بني)
مشف الحلقة الثالثة ر

k.ibraheem@shoruq.sch.ae

043442026 - 120

0505982655

يرج الرجوع إىل الموقع اإل ر
لكبون للمدرسة ف حالة وجود أي استفسارات أخرى:
ر
https://shoruq.sch.ae/
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