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 : أوقات الدوام المدرس  
ا
 أوًل

 :0202-0202تجدون أدناه أوقات الدوام المدرسي للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سيبدأ الدوام المدرس  تدريجًيا حسب الجدول أدناه 

 

 

 

 

 مالحظات: 

  م عن ُبعد
ّ
ي الجدول أعاله ال تنطبق عىل من اختار التعل

 %.222البيانات ف 

 02 .ي االستيبان المرسل من قبل المدرسة
 
م عن ُبعد ف

ّ
 % فقط اختار طريقة التعل

  ا . سيستلم وىلي األمر تفاصيل الجدول حسب
ً
م الهجي   إىل مجموعتي   أ و ب  كما تم إعالمكم مسبق

ّ
سيتم تقسيم من اختار طريقة التعل

 المجموعة قبل بداية الدوام . 
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 الروضة األوىل والثانية  الروضة األوىل والثانية

عد
ُ
م عن ب

ّ
م الهجي     التعل

ّ
 التعل

 اليوم التوقيت  اليوم التوقيت

 األحد + االثني    ظهًرا 20:22 -ص   7:22  األحد + االثني    بعد الظهر 0:22 -م  20:22

 الثالثاء ظهًرا 20:22 -ص   7:22  الثالثاء م بعد الظهر 0:02 -م 20:22

 األربعاء + الخميس ظهًرا 20:22 -ص   7:22  األربعاء + الخميس بعد الظهر 0:22 -م  20:22

عد
ُ
م عن ب

ّ
م هجي    تعل

ّ
م تعل

ّ
 اليوم / طريقة التعل

فقط 3-1الصفوف  12-4 0202.20.22الثالثاء    

5-4+  2-2الصفوف  12-6 0202.20.20األربعاء    

8-6+  2-2الصفوف  12-9 0202.20.22الخميس    

12-9+  8-2الصفوف  حسب نظام المجموعات 0202.20.22األحد    

 

) م الهجي  
ّ
 الوصول وتسجيل الحضور )التعل

الروضة األوىل والثانية :                                                            

ص.                               8:22 -ص  7:22الوصول وتسجيل الحضور  : 

 ص.  8:22تبدأ الحصة األوىل الساعة 

:                                                             12-1الصفوف من 

ص.                                   8:22 -ص  7:22الوصول وتسجيل الحضور  : 

 ص.  8:22تبدأ الحصة األوىل الساعة 

  تمام الساعة 
 
 ص.  5:15تفتح البوابات ف
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3-1الصفوف   

عد
ُ
م عن ب

ّ
م الهجي   + التعل

ّ
 التعل

 اليوم التوقيت

 األحد + االثني    بعد الظهر 0:22 -ص   7:22

 الثالثاء بعد الظهر 2:02 –ص 7:22

 األربعاء + الخميس بعد الظهر 0:22 -ص   7:22

12-4الصفوف   

عد
ُ
م عن ب

ّ
م الهجي   + التعل

ّ
 التعل

 اليوم التوقيت

 األحد + االثني    بعد الظهر 0:02 -ص   7:22

 الثالثاء بعد الظهر 2:22 –ص 7:22

 األربعاء + الخميس بعد الظهر 0:02 -ص   7:22
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 ثانًيا : البوابات

ي الجدول أدناه : 
 
ام باستخدام المداخل والمخارج المذكورة ف  تماشًيا مع تعليمات األمن والسالمة ، يرجى االلت  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات : 

  ي تمام الساعة
 
 ص.  7:22تفتح البوابات ف

  ص.  7:22لن يسمح ألي طالب بالدخول قبل الساعة 

  .حال وصولهم المدرسة 
ً
ة  عىل جميع الطلبة التوجه للصفوف مباشر

  .ي أي وقٍت كان
ي مناطق االستقبال ف 

 لن يسمح ألي طالب باالنتظار ف 

 

 ثانًيا : الزي المدرس  

ازية فيما يخص التباعد االجتماعي ، من المهم  اًما باإلجراءات االحت  ي مواقع بيع الزي المممدرسي المخماصمة الت  
حرص عدد أولياء األمور المتواجدين ف 

يدز  ي   بتر
و   ما عمىل مموقمعمهما اإللم مت 

ً
أن يمتمم أخمذ مموعمد اإللزام  وممن    .كل ساعة. ومن أجل ضمان ذلك ، قدمت ثريدز خدمة لحجز الممموعمد مسمبمق

 مسبق قبل زيارة الفرع الخاص بالمدرسة. 

ي :  
و    /https://www.threadsme.comلحجز موعدكم ، يرجى زيارة الموقع اإلل ت 

  بر دب   :  وفيما يل  كافة التفاصيل الخاصة بموقع الفرع المخصص لمدرستنا والكائن
 
 ف

                                                                                                                 THREADS (8072027) 822/  202022277الهاتف :  

ي ، اإلمارات العربية المتحدة                                                       مركز بهوان ، بجوار فندق لندن كراون مقابل بنك رأس الخيمة ، برجمان، د ى

 : ي
و   يد اإلل ت   support@threadsme.comالتى

  Click Here خريطة الموقع : 
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 البوابة المجموعة

  ذكور فقط 20-2الصفوف / 
 أولياء األمور / الزّوار 
 ي مواصالت المدرسة

 
 الطلبة المسجلي   ف

1البوابة رقم   

2البوابة رقم  مغلقة  

ي حال تواصلت عيادة المدرسة ممع وىلي األممر وعملميمه 
الحاالت الصحية فقط )ف 

ي المممكممان 
اسمتمالم المطمالمب/المطملمبمة عمملميمه اسمتمخمدام طمذه المبمموابمة واالصمطمفماف ف 

 المخصص للزوار والدخول من مكتب االستقبال الرئيس(
3البوابة رقم   

5البوابة رقم  الخامس(-الروضة والمرحلة االبتدائية الصفوف )الروضة  

9البوابة رقم  / إناث فقط 20-2الصفوف   

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fwww.threadsme.com%2F
mailto:support@threadsme.com
https://www.google.co.in/maps/place/Threads+Burjuman/@25.2566351,55.3044318,19z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjXCsDE1JzI0LjUiTiA1NcKwMTgnMTcuOSJF!3b1!8m2!3d25.256813!4d55.304971!3m4!1s0x3e5f5d34b8b0d531:0x19fac0316190f00a!8m2!3d25.2566339!4d55.30498
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 مالحظات : 

  خالل العام الدراسي المدرسة التعطي ) ي
ي حال توفره لديهم من العام الماض 

 
 0202-0202خيار للطلبة بارتداء الزي المدرسي القديم )ف

 .0200-0202إلزامي لجميع الطلبة اعتباًرا من العام الدراسي القادم  علًما بأن الزي الجديد فقط. 

  .ام بارتداء الزي المدرسي خالل الدوام المدرسي وكل يوم
م عن ُبعد االلت  

ّ
 عىل الطلبة الذين اختاروا التعل

  .ة الخريجي   من ثريدز
ي عشر الحصول عىل ست 

 عىل طلبة الصف الثا  
 

 رابًعا : األجهزة 

إىل ضمان مواكبة طلبتنا لمتطلبات الجيل الجديد خصوًصا خالل الظروف  تسىع مدرسة الخليج الوطنية

ي مدرستنا جزء ال يتجزأ من المناطج الدراسية ، لهذا السبب من المهم 
ي نمر بها حالًيا. إن التكنولوجيا ف 

الت 

 .  تزويد الطلبة بأجهزتهم بشكل يومي خالل اليوم الدراسي

وا أجهزتهم الخاصة بهم يومًيا إىل المدرسة كجزء من سياسة 20-2وعليه يتوجب عىل طلبة الصفوف ) للتأكد من استكمال   BYOD( أن يحرص 

نت.   كافة المهام أو التقييمات عتى اإلنت 

 الرابع . -ستقوم المدرسة بتوفت  األجهزة لصفوف الروضة
 

  يمكن للطلبة إحضارها إىل المدرسة : 
 فيما يل  الحد األدب  من متطلبات األجهزة الت 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 السماعات : 

كمة ألسمبماب تمتمعملمق  ويمد المطملمبمة بسممماعمات مشمت  من المتوقع أن يحرص  جميع الطلبة السماعات الخاصة بهم إىل المدرسة. لن تقوم المدرسمة بمت  

 بالنظافة. يرجى كتابة اسم الطالب بالكامل والصف عىل السماعة . 

 

 يرج  أخذ الخصائص التالية بعي   االعتبار عند توفي  السماعات ألبنائكم : 

  .أن تكون فوق األذن، وليس داخلها 

  .ضد الضوضاء 

  .ي تحتوي عىل ميكروفون مربوط بسلك السماعة
 من تلك الت 

ً
ي نهاية الذراع تمتد أمام الفم بدال

 تحتوي عىل ميكروفون ف 

  وصلةUSB  .للحصول عىل جودة صوت أفضل 
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 الجهاز مواصفات النظام

Windows 7, 8.2, or 22 Windows® PC* 

MacOS® 22.20 minimum (22.22 suggested) Macintosh® 

iOS 0 minimum (20 or 22 suggested) iPad (not iPad mini) 

Google Chrome OS™ 22 minimum (78+ suggested) 

*Touch screens are not supported, and Chromebook™ tablets are only 

supported with an external keyboard 

Chromebook 
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ازية من عيادة المدرسة   خامًسا : تعليمات احي 

ي خطوة إعادة فتح المدرسة خالل طذه الجائحة
 
لهذا  .إن سالمة طلبتنا النفسية والجسدية هي أولويتنا  األوىل ف

 السبب، نطلب منكم اتباع التعليمات التالية بعناية : 
 

  .جميع األوقات  
 
ام بارتداء القناع داخل المدرسة ف  عل جميع الطلبة االلي  

 ( من األقنعة  
 
أقنعة ذات االستخدام  لمرة واحدة( الستبداله  3يجب عل الطلبة إحضار زوج إضاف

  حال التلف. 
 
 بعد كل وجبة أو ف

  يمكن للطلبة إحضار معقم اليدين أو المناديل المبللة الخاصة بهم لتجنب استخدام الحمام بشكل مستمر أو ترك مقاعدطم عىل الرغم من
ي المدرسة. 

ي جميع الصفوف وجميع أنحاء مبا  
 تواجد معقمات اليدين ف 

  ام ي تشمل تنظيف األسنان واالستحمام باستمرار وتقليم األظافر وترتيب الشعر وااللت  
يجب عىل الطلبة الحفاظ عىل النظافة الشخصية الت 

 بارتداء زي مدرسي نظيف وفحص الشعر بانتظام من قبل وىلي األمر لتفادي انتشار قمل الرأس. 

  ورة تقديم تقرير طت   يشي  إىل أمكانية  بشكل تام مع ض 
 
  من أي نوع من المرض إىل المدرسة حت  يتعاف

عدم إرسال أي طالب يعاب 
ورة عدم إرسال أية أدوية مع الطالب إىل المدرسة.   رجوعه إىل الصفوف الدراسية. كما ونؤكد عل ض 

  ."ل إذا لم تكن عل ما يرام   المي  
 
 اتباع سياسة "البقاء ف

  .تشجيع الطلبة عىل أطمية نظافة اليدين وآداب السعال والحفاظ عىل التباعد االجتماعي اآلمن للوقاية من انتشار أي مرض 

  ي المدرسة أو أصيب بأي إصابة
ي حال وجد أي طالب مريض ف 

ي حقيبة طلبة الروضة والصف األول فقط. ف 
االحتفاظ بمالبس احتياطية ف 

ي غضون 
 دقيقة للحفاظ عىل سالمته من التقاط أية عدوى.  22عىل وىلي األمر استالم الطالب ف 

  .ات صحية للطلبة أو أية متطلبات خاصة  إبالغ المدرسة بشكل فوري بأي تغيت 

  ي المسجل لدينا واإلقرار بقبول
و   ورة مراجعة خطاب التعهد المرسل من قبل مؤسسة جيمس للتعليم المرسل إىل بريد اإلل ت  ض 

 المعلومات والتوجيهات المذكورة فيه. 

 

 لمزيد من المعلومات، يرج  االتصال بالعيادة عل األرقام التالية: 

 )عيادة اإلناث والمرحلة االبتدائية ( 20-0272808*  

 )عيادة ذكور(.   20-0272828* 
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 سادًسا : قنوات التواصل

تشمل ا عىل توفت  قنوات تواصل مع أولياء األمور خالل وطول العام الدراسي و إن مدرسة الخليج الوطنية تعمل دائمً 
 :  قنوات االتصال الخاصة بنا التاىل 

  
 
وب يد االلكي  مات اإلخمبماريمة والمتمعمامميمم حمال تموفمر أيمة   (PRE)ستستمر مسؤولة أولياء األممور  -  رسائل الي  بمررسمال المامشر

 .  معلومات أمو مستجدات لمشاركتها مع المجتمع المدرسي

بمجرد بدء العام الدراسي سيقوم المعلمي   بتجهت   تمطمبميمق سميمسمو لمكمل صمف والمذي ممن شمأنمه تسمهميمل  -برنامج سيسو 
 .  عملية التواصل بي   المعلم والطالب وأولياء األمور عىل مدار العام الدراسي

ي تعقد بي   أولياء األمور والمعلمي   أو الهيئة اإلدارية وذلك عن طريق االجتماعات االجتماعات الدورية 
الت 

 لوجه إذا كانت الحاجة تستدعي لذلك ويتم ترتيبها بشكل مسبق. 
ً
اضية كلما أمكن، ويمكن أن تعقد وجها لن يتم قبول أية اجتماعات االفت 

 بدون موعد. 

Phoenix Classroom   سيستخدمه الطلبة والمعلمي   طذا العام حيث سيسهل العمليمة المتمعملميممميمة وسميمسمتمخمدم لمممشماركمة المدروس و رسمال
ا. 
ً
 االختبارات والواجبات ومراقبة الحضور والسلوك أيض

Phoenix   ات األخرى، كما سيسهل اسمتمقمبمال إشمعمارات سيستخدم إلصدار وتصفح الشهادات والحضور وتسديد المصاريف والعديد من المت  
م الطلبة . 

ّ
 ألية مستجدات تقوم بررسالها المدرسة و شعارات أخرى لمتابعة تعل

مات   GEMS Connectتطبيق  يمكن لألطاىلي من الوصول إىل ممعملموممات أبمنمائمهمم وتمتمبمع مموقمع المحمافملمة المممدرسميمة، وتصمفمح المتمعمامميمم، والمامشر
 ممن اإلخبارية ، والجداول الدراسية ، والشهادات وتتبع تقرير الحضور و رسال طلبات المغادرة/اإلجازة للحصول عىل الممموافمقمات والمقميمام بمأكمتر 

 ذلك بكثت  من مكان واحد. 

 

 نتطلع لرؤيتكم جميًعا ،،

 

 بأمان هللا ورعايته ،

 

 

 غدير أبو شمط 

 مديرة المدرسة
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