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27/1/2021 

أولٌاء األمور الكرام، / السادة 

 

.  أتمنى أن تصلكم رسالتً هذه وأنتم فً أتم الصحة والعافٌة

نود أن نعلمكم بأننا قد قمنا بتعقٌم وتنظٌف جمٌع مرافق المدرسة، كما وسنقوم بالتعقٌم مجدداً بنهاٌة هذا 

األسبوع لضمان عودة آمنة لطالب ومدرسً المدرسة ، كما نود مشاركتكم ببعض األمور الهامة التً 

 .ستطبق فً الفصل الدراسً الثانً

 

 :اجتماع أولٌاء األمور بالمعلمٌن

 الجتماع أولٌاء 2021 فبراٌر 18نود تذكٌركم بأنه وبحسب الرزنامة المدرسٌة فلقد خصص ٌوم الخمٌس 

 بإرسال رابط ٌخولكم 2021 فبراٌر 14أطفالكم ٌوم األحد / األمور بالمعلمٌن ، وسٌقوم مدرسو طفلكم 

 .حجز مواعٌد لالجتماع بهم

 

 :تقارٌر الدرجات

 فبراٌر من خالل الدخول إلى نظام الدرجات 11ٌمكنكم االطالع على تقارٌر درجات أطفالكم الٌوم الخمٌس 

 .وستصلكم رسالة نصٌة تحمل المعلومات الالزمة للدخول إلى النظام. المدرسً

 

 :تغٌٌرات فً نماذج التعلم

 مرحلة الروضة

لنتمكن من تطبٌق جمٌع قوانٌن السالمة التً وضعتها هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة، هٌئة الصحة فً دبً 

وبلدٌة دبً، لقد اضطررنا لوضع فواصل بالستٌكٌة فً الفصول باإلضافة الى تقسٌم القاعة الرئٌسٌة فً 

وعلٌه وبحسب موافقة . سٌنتهً العمل فً هذه التقسٌمات األسبوع القادم" . مجموعات تعلٌمٌة"القسم إلى 

 بعد التأكد من 2021 فبراير 24من يوم األربعاء  ابتداًء اليوم الكاملالجهات الرسمٌة سنقوم بتطبٌق برنامج 

 .تطبٌق جمٌع معاٌٌر الصحة والسالمة المطلوبة
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ولنتمكن من تقدٌم برنامج الٌوم الكامل، اضطررنا لتوزٌع بعض الطالب والمدرسات على فصول مختلفة 

بالرغم من حرصنا الشدٌد للحفاظ على التوزٌع السابق، سٌقوم المعلمٌن بنشر الجدول الجدٌد على برنامج 

. 2021 فبراٌر 23سكولوجً ٌوم الثالثاء 

 

 المرحلتٌن االبتدائٌة والثانوٌة

وجهاً لوجه % 100لطالب الصفٌن األول والثانً ال زلنا ننتظر موافقة الهٌئة لنتمكن من تطبٌق برنامج 

 .وسنقوم بإعالمكم عند حصولنا على الموافقة . (المدمج)لطالب البرنامج  

 

و فً غضون ذلك سٌكون على طالب الصفوف من األول حتى الثانً عشر المسجلٌن فً البرنامج  

 أٌام فً األسبوع األول و ٌومٌن فً 3 الحضور للمدرسة 2021 فبراير 14يوم األحد ابتداًء من   (المدمج)

ٌرجى االطالع على البرنامج أدناه الذي ٌوضح جدول . األسبوع الثانً أو العكس بحسب لون المجموعة 

 .2 واللون األبٌض أٌام حضور المجموعة 1الحضور للمدرسة ، اللون األزرق أٌام حضور المجموعة 

 

خالل الفصل  (المدمج )لن نتمكن من قبول طلبات التغٌٌرمن  برنامج التعلم عن بعد إلى البرنامج  : مالحظة

االنتقال إلى برنامج التعلم عن بعد وذلك بحسب  (المدمج)الدراسً الثانً، ولكن بامكان طالب البرنامج 

. قوانٌن هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة

 

 يحضر الطالب للمدرسة بحسب لون مجموعتهم

 األحد اإلثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس الجمعة السبت
 

20 

 

19 18 
اجتماع أولياء 
 األمور بالمعلمين

17 16 15 14 

27 

 

26 25 24 23 22 21 

6 

 

1مارس  2 3 4 5  28 

 

أيام األزرق   1المجموعة 
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اجتماع أولياء األمور        ال يوجد دوام للطالب
 بالمعلمين
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 :أخبار الموظفٌن

نود إعالمكم وبكل أسف بأن األستاذة زاهرة الناجً قد استقالت فً نهاٌة الفصل الدراسً األول لتبدأ 

 عاماً، وشغلت 40لقد عملت السٌدة زاهرة بمدارس االتحاد الممزر والجمٌرا لمدة . تقاعدها الذي استحقته

 عاماً ، حٌث قادت القسم 21منصب رئاسة قسم اللغة العربٌة فً مدرسة االتحاد الخاصة جمٌرا ألكثر من 

لقد شرفنً العمل مع األستاذة زاهرة وأتمنى لها . بنجاح وذلك بشهادة هٌئة المعرفة واالعتماد األمرٌكً

 التوفٌق فً رحلتها الجدٌدة

 

 :احتفاالت 

 (STEM AL and Machine Learning) أدنوك ADNOCلقد شاركنا بنجاح فً مسابقة قد نظمتها شركة  

 ضمن فئة المساعدة العقلٌة للطلبة" سٌدرا إبراهٌم " والطالبة " شوق المرزوقً "حٌث فاز مشروع الطالبة 

 : كما وحصل مشروعٌن آخرٌن بجوائز شرفٌة وهما

 نورة العلً ورٌم العوضً: الٌد المساعدة 

 آٌة الهاشمً ومرٌم المهٌري: العناٌة بالبشرة

من قسم التكنولوجٌا فً المدرسة التً قادت طالباتنا بنجاح فً " أمٌرة زٌدان"نتقدم بالشكر الجزٌل للمعلمة 

 .هذه المسابقة

 

 .أتمنى منكم أن تنضموا إلٌنا فً تهنئة طالبنا على عملهم الرائع

 شاكرٌن لكم دعمكم الدائم للمدرسة

 

 

 كونً وفرٌق اإلدارة. د

 

 

 


