
 

 

 

 2020 أغسطس، 21

.. السادة أولياء األمور الكرام

.. تحٌة طٌبة و بعد 

 

 

 

بداٌة أود أن أهنئكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرٌة المباركة ، متمنٌة  لكم عاماً سعٌداً مكلالً بالنجاح ،  وكلنا أمل بأن 

. فكل عام وأتم بخٌر ٌكون هذا العام إٌذاناً بفجٍر جدٌد وأمل دائم بالسعادة والسالم،

: صة ألطلعكم على آخر المستجدات فً مدرستنا لفركما أود أن أغتنم هذه ا

: عبر اإلنترنت ألولياء األمور تخصيص ندوات- 

ندوة األسبوع الماضً ، لذا نود إعالمكم بتوارٌخ  نود فً البداٌة أن نشكركم على تعلٌقاتكم اإلٌجابٌة واستحسانكم لمحتوى

إجراءات / كٌفٌة الدخول إلى حرم المدرسة : الندوات التً سٌدٌرها مدراء األقسام لدٌنا والتً ستتضمن عدة مواضٌع منها 

طرق / نبذة عن المعلمٌن و طرق تناول المواد بشكل جدٌد / توزٌع المهام المستجدة / الكتب المدرسٌة / الصحة والسالمة

تقسٌم الطلبة ، وغٌرها من المواضٌع ، و سٌتم إرسال / الجداول المدرسٌة / التواصل الجدٌدة بٌن أولٌاء األمور والمدرسة 

 . 2020 أغسطس 24الرابط الخاص بالتسجٌل لحضور الندوات ألولٌاء األمور ٌوم اإلثنٌن 

الفئة المدعوة لحضور  مدير الندوة
 الندوة

 اليوم التوقيت
 

 األستاذة نتالً شعار 
 وفرٌق اإلدارة العلٌا

 حلتٌنأولٌاء أمور المر
 المتوسطة والثانوٌة

 أغسطس، 25الثالثاء   مساءً 5:00 حتى 4:00من 
2020 

 األستاذة رٌما أبوراشد
 " مدٌرة قسم االبتدائً"  

 واألستاذة روال زٌن 
" مدٌرة قسم رٌاض األطفال"

 وفرٌق اإلدارة العلٌا

حلتٌنأولٌاء أمور المر  
 رٌاض األطفال واإلبتدائٌة

 أغسطس، 26األربعاء   مساءً 5:00 حتى 4:00من 
2020 

 

: الكتب المدرسٌة- 

لقد وصلنا العدٌد من رسائل أولٌاء األمور ٌطالبون فٌها تزوٌد الطالب بنسخ مطبوعة من الكتب المدرسٌة إضافة إلى النسخ 

اإللكترونٌة ، فٌما ٌتعلق بالكتب التابعة لوزارة التربٌة و التعلٌم  فلقد تسلمت المدرسة نسخها الورقٌة من الوزارة و سنقوم 

بتعقٌمها وتوزٌعها على الطلبة ، حٌث ٌشترط بقاء هذه الكتب فً المنزل وال ٌسمح بإحضارها للمدرسة ، وسٌقوم مدراء 

. األقسام الحقا إعالمكم بتوارٌخ وآلٌة توزٌع الكتب على الطلبة

أما كتب المواد األخرى فسٌعتمد توفر الكتب المطبوعة حسب القسم والمادة، وستطبق على هذه الكتب آلٌة التوزٌع نفسها التً 

. وسٌقوم مدراء األقسام بمشاركتكم المزٌد من التفاصٌل. ذكرت آعاله



 

 

 

 

 

كما -  المشتركة لموادا- ط)  وبناًء على إرشادات السالمة ومتطلبات هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة البند األول المذكور أدناه

حٌث سٌزود الطالب بدفاتر التمارٌن الخاصة بهم ولكن  سوف نستخدم النهج الالورقً إلى حد كبٌر (هو موضح فً الصورة

وسترسل المصادر " سكولوجً"وبرنامج " كام سكانر"علٌهم تقدٌم أوراق العمل إلكترونٌاً لمعلمٌهم وذلك باستخدام برنامج 

ٌرجى مراجعة اإلرشادات التالٌة التً . ال داعً لطباعة أوراق العمل أو أي مصادر أخرى. للطالب من خالل سكولوجً

: وصلتنا من هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة

 

 

": سكولوجي"تدريب أولياء األمور على برنامج - 

 للعام الدراسً "إدمودو"بدالً من "سكولوجً "مراسالت سابقة بأن المدرسة قامت باعتماد ٌرنامج  كما سبق إعالمكم فً

السلس لهذا البرنامج فقد قامت المدرسة بجدولة دورات تدرٌبٌة خاصة ألولٌاء األمور باللغتٌن العربٌة  القادم، ولضمان االنتقال

واإلنجلٌزٌة مع األستاذة سمر ٌاسٌن من قسم الكمبٌوتر  فً المدرسة ، حٌث سٌرسل أولٌاء األمور الرابط الخاص بهذه 

: الدورات حسب التوارٌخ أدناه

الفئة المدعوة لحضور  التوقيت اليوم
 الدورة التدريبية

 مدير الدورة

 أغسطس 27الخمٌس 
2020 

األستاذة سمر ٌاسٌن جمٌع أولٌاء األمور   مساءً 5:00 حتى 4:00من 

األستاذة سمر ٌاسٌن جمٌع أولٌاء األمور   مساءً 3:00 حتى 2:00من  2020 أغسطس 31اإلثنٌن 
 

األستاذة سمر ٌاسٌن جمٌع أولٌاء األمور   مساءً 5:00 حتى 4:00من  2020 سبتمبر 2األربعاء 
 

األستاذة سمر ٌاسٌن جمٌع أولٌاء األمور   مساءً 3:00 حتى 2:00من  2020 سبتمبر 3الخمٌس 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

زيارة مندوب من هيئة المعرفة لمرافق المدرسة - 

لقد قام مندوب من قسم التراخٌص فً هٌئة المعرفة بزٌارة المدرسة ٌوم األربعاء الماضً للتحقق من استعداد المدرسة بما 

ٌتماشى مع متطلبات الهٌئة إلعادة فتح المدرسة والتً تتطلب بعض التغٌٌرات ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة ، و ٌسعدنا 

. لغرف العزل اختارته المدرسة لذي االموقعإعالمكم بأن الزٌارة كانت ناجحة بكل المعاٌٌر، كما أثنى على 

 

نتمنى لكم نهاٌة أسبوع رائعة و سنة هجرٌة مباركة 

 بالمدرسة على البرٌد مدٌر العالقات العامة والجودة/ وللمزٌد من التفاصٌل ٌرجى اإلتصال بالسٌدة جولٌانا عبد الصمد 

 juliana@ipsjumeira.com :اإللكترونً التالً

 ،مع أحرالتحٌات

 

 كوني وفريق اإلدارة العليا. د


