
 

 

 

27/8/2020 

.. السادة أولٌاء األمور الكرام

.. تحٌة طٌبة و بعد

أتمنى أن تصلكم رسالتً هذه وأنتم  فً أتم الصحة والعافٌة ،  كما أود أن أشارككم بعض اإلرشادات التً وصلتنا حدٌثاً من 

. قبل هٌئة المعرفة والتنمٌة والبشرٌة

  والتنمٌة البشرٌة المعرفةقبل هٌئةنموذج إقرار صحً مطلوب من - 

، تلقٌنا من هٌئة المعرفة والتنمٌة رسةالمد فتح عندإعادة آمنة دراسٌة بٌئة توفرولضمان  مع اقتراب موعد العودة إلى المدرسة،

 : البشرٌة إرشادات عدٌدة لمعاٌٌر الصحة والسالمة ٌتوجب على المدرسة تطبٌقها و منها 

 وإعادته اإلقرار الصحً للطالبٌتوجب على أولٌاء األمور الذٌن اختاروا نموذج الدمج لتعلٌم أوالدهم ، تعبئة وتوقٌع - 

للمدرسة ،  فمن خالل تعبئة هذا اإلقرار ٌؤكد ولً األمر بأن الطالب ٌتمتع بصحة جٌدة عند بدء المدرسة ، وبأن الطالب ال 

لتعبئة النموذج ٌرجى  . COVID 19فً حال تعرض لإلصابة بفٌروس ٌعانً من أٌة حالة مرضٌة مزمنة ٌمكن أن تتفاقم

 : الضغط على هذا الرابط

https://form.jotform.com/202392187244455 

 

كما سنقوم باالحتفاظ بهذه التقارٌر فً الملف الطبً للطالب وتقدٌمهم لمفتش الهٌئة التابع لقسم التراخٌص أو أي جهة رسمٌة 

. قد تطلبهم

 

متطلبات التسجٌل الرسمً واإللزامً للطالب فً سجالت هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة للعام الدراسً الحالً - 

2020/2021 

الطالبة دخول / تَم إعالمكم سابقا فً ندوة األمس وبحسب إرشادات هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة بأنه لن ٌسمح للطالب - 

الفصل قبل أن ٌتم توقٌع ملحق العقد اإللكترونً لولً األمر بالمدرسة ، و الذي ٌتوجب فٌه اختٌار نموذج التعلٌم الذي ٌرغب 

وٌشمل هذا القرار الطالب الجدد ، لذا ٌرجى منكم توقٌع العقد بأسرع وقت وذلك لضرورة  .ابنته فٌه/ولً األمر بتسجٌل ابنه 

: امتثال المدرسة لقوانٌن الهٌئة التً وردت على الشكل التالً 

https://form.jotform.com/202392187244455


 

 

 

 

 التسجٌل عملٌة إتمام بعد إال تعلٌمهم ومباشرة 2020/2021 الدراسً للعام المدرسة فً بااللتحاق للطلبة لن ٌسمح .1

  .العقد ملحق على والموافقة التعلٌمً باختٌارالنموذج األمر ولً وقٌام المعرفة لهٌئة اإللكترونً النظام فً

  .والمدرسة األمر ولً عقد توقٌع سبق، ما إلى باإلضافة الجدٌد، الطالب أمر ولً على ٌتعٌن .2

 

تشغٌل الحافالت فً الٌوم األول للمدرسة - 

 التً توفر خدمة النقل المدرسً لطالبنا بأنه  RTAلضمان خدمة سلسة للحافالت فقد ارتأت شركة تاكسً دبً التابعة للـ 

 ( سبتمبر6 ٌوم األحد 12-2الصفوف ) ابنته بنفسه للمدرسة صباح الٌوم األول فقط / ٌتوجب على ولً األمر توصٌل ابنه 

 (رحلة العودة )وستقوم الحافالت بإعادتهم لمنازلهم بعد الظهر  ( سبتمبر9الصفوف من الحضانة وحتى األول ٌوم األربعاء )

. وستكون الخدمة كالمعتاد صباحاً ومساًء ابتداًء من الٌوم الثانً وحتى نهاٌة العام

 

 COVID19متطلبات الفحص الخاص بفٌروس- 

 لٌس الزامٌاً للطلبة ، فهو مطلوب فقط للطالب الذٌن تظهر علٌهم عوارض هذا COVID19 الـ فحصتم اإلقرار بأن - 

 السفر من عادوا الذٌن الطلبة ٌتوجب على كما الداء، و من ناحٌة أخرى فهو إلزامً لجمٌع أفراد الهٌئة التعلٌمٌة واإلدارٌة،

 .عودتهم تارٌخ من احتسابها ٌتم ٌوماً، 14 لمدة ُبعد عن بالتعلم االلتزام ضرورة سنة، 12 عن أعمارهم تقل ممن مؤخراً،

 .فدائما سالمة طالبنا وموظفٌنا هً من أهم أولوٌاتنا ، شاكرٌن لكم دعمكم الدائم لنا 

 وسنقوم بمشاركتكم بأي إرشادات أخرى قد تعلمنا بها الحقاً هٌئة المعرفة والتنمٌة الٌشرٌة

 

 كونً وٌنر والفرٌق اإلداري. د

 

 


