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أٔنياء األيٕس انكشاو،/ انسادج   

 انضيالء انكشاو،

 

.أذًُى أٌ  ذصهكى سسانري ْزِ ٔأَرى في أذى انصذح ٔانعافيح  

 

 :كًا َٕٔد يشاسكركى تثعض انًسرجذاخ انٓايح

 
:التواصل بين ولي األمر والمدرسة  

يُز تذايح فرشج انٕتاء يقٕو يٕظفيُا تانعًم انذؤٔب ٔرنك يٍ خالل انرٕاصم يع أٔنياء األيٕس ٔانشد عهى يكانًاذٓى انٓاذفيح 

ٔعهى سسائهٓى اإلنكرشَٔيح يُز انصثاح ٔدرى ٔقد يرأخش يٍ انهيم، نكٍ يإخشا أصثخ ْزا انٕضع طثيعياً ٔيرٕقعاً نهعذيذ يٍ 

يجة أٌ ال َُسى تأٌ نًٕظفيُا عائالخ ٔعهيٓى سعايرٓا ٔيجة عهيُا ادرشاو األٔقاخ انشخصيح نثعضُا انثعض، . أٔنياء األيٕس

 .ٔعهيّ ٔضعُا أسس ٔيعاييش نهرٕاصم ٔرنك نضًاٌ انرٕاصٌ تيٍ انذياج األسشيح ٔانذياج انعًهيح نًٕظفيُا

 
:االتصاالت الهاتفية أو عبر الواتس آب  

  هىبلحىذاكىم خالى الطعيى.ى إحدى مهاى ا موظى الحى على االتهاالى امهالتفيى خالى موهالى ال الىىمإاللى اله يى ا ه ليى لهاًءى

. أللبم فيىغفلى طعمبى نهى الحى على يى التهالىىف صى ا حللي  

:التواصل بالبريد اإللكتروني  

 لفقى عظىبلنهمفنى.ىىله يىماىفالموعى نهى الحى خالى طعيىنمهفيى أللبمع24فالموعى نى ا موظى الحى على اللهئالى إلاكاللمنفيى خالى

. إلح لففن   

:األمور المتعلقة بكوفيد  

:ىىىىىىبإلبىهفئيى ا للفيىم االن فيى ابشلفيىفجبى على اطخبى اإضملىاع حلليىىم االلعاىمجمهًءىامجهى هىااىفلالمفم ى إحى ا لهففلى االهافي

 PCR  نىجهاىفإصى ال-ىى2 م فقيى لبقيى نىهفئيى اتإيىفيىحبيىم نىهفئيى ا للفيىم االن فيى ابشلفيىبلببى لضى ز نى،ى-ى1)

اع زفحى نى االمضفحىىفلجلى إلطخعى على عظى أللئعيى اشهئليىى( نىكهنى اطهابى  هاطهًءىاإهايىكمففح-ى3 ا هصىبهاطهابى فجهبي،ى

ىى ال بطم جهبهالمهى نى خالىهذ ى

 :التعلم وجهاً لوجه يوم الجمعة

بلحى نىالعقفنهى الحفحى نى االتهاالى نى مافهاى أل ملىانقالى االحلفسى نىبلحىفماى اج ليىو نهىبهاالم تالى عىهفئيى ا للفيىىم االن فيى ابشلفيى

ى:بمذ ى ا تمصىمجهاى اجم بىكهاالهاي

فماىمفالض نىذاكىفماى اج ليىمانىفل حىأليىطهابىبالعقيى االلعفاى نىبلحى.4.5ا حةى%ى100فجبى على ا حلليىالطبفقى االلعفاىمجمهًءىامجهى

ى. اى ذ ى لالمفلى ا لهففلى ا ذكملةى  خهىمفقهًءىاالمجفمهالىإكم يىحبي

ىشهكلفنىاكاىاللهمنكاى

ى

ىكمنيىم اتلفقى اقفهحي.ىح

ى

http://ipsjumeira.com/Q%20&%20A%20%20Distance%20Learning.html
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