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 تذكير هام
 2020سبتمبر  24
 

 مرحلة ما قبل المدرسة،  أعزاءنا أولياء أمور أطفال
  

ي وقت سابق من هذا األسبوع:  تنويه لما ورد 
ي تم إرسالها ف 

ي رسالة التحديث األسبوعي والت 
 ف 

 
ي تخص المدرسة: تم تحديد يوم األربعاء، ( إعادة المتعلقات 1

، إلعادة أي متعلقات تخص  30الت  سبتمبر
ي عهدتكم منذ العام الدراسي 

ي من الممكن أن تكون مازالت ف 
المدرسة، )كتب للقراءة، كتب الدعم ...إلخ( والت 

ي هذا اليوم، فبإمكانكم الحضور يوم2019-2020
األول من  سالخمي . بالنسبة لمن لن يتمكن من الحضور ف 

ددوا باستالم وإعادة  ي مراحل متعددة فال تب 
.  إذا كان لديكم أطفال ف  ي

أكتوبر حيث تم تخصيصه كيوم تعويض 
ي وقت واحد من بي   األوقات المدرجة أدناه. 

 المتعلقات لجميع أبنائكم ف 
 
ي نفس اليومي     ، سنقومةي( التقارير المدرس2

. 2020-2019للعام الدراسي  بتوزي    ع التقارير المدرسية كذلك ف 

يمكن ألولياء األمور استالم التقارير مع إرجاع أي متعلقات خاصة بالمدرسة )إلخالء طرف حساب التلميذ(. 
ي 
ذلك بلوزة  باإلضافة إىل ذلك، ستتمكن المعلمات من تسليمكم أي متعلقات تخص التلميذ إن وجدت، بما ف 

ي طلبت 
ي الت 

. للتالميذ العام اليوم الرياض  ي
 الدراسي الماض 

 
ي 3

ون  ( الباقات الشهرية الخاصة بالتالميذ: سيتم كذلك توزي    ع الباقات الشهرية الجديدة الخاصة بالتعلم اإللكب 
ا توزي    ع 7و 6و 5و 4لألسابيع  ألطفال الروضة األوىل والثانية  نهج ريجيو  المستوىح من علبة النشاط. سيتم أيضً

ي نفس اليومي   المذكورين أعاله
 . ف 

 2، الرجاء الدخول من بوابة رقم المدرسةالمكان: مرسح 
 

 الفصل الدراسي الحاىلي  الوقت
08:00 – 09:15  

ً
 صباحا

 )استالم الباقة الشهرية الخاصة باألطفال( 
 مرحلة ما قبل الروضة

09:30 – 10:45  
ً
 صباحا

استالم متعلقات ، )استالم الباقة الشهرية الخاصة باألطفال، إعادة أي متعلقات تخص المدرسة
( تخص األطفال  ، استالم التقرير المدرسي

 الروضة األوىل 

11:00 – 1:15  
ً
 صباحا

استالم متعلقات )استالم الباقة الشهرية الخاصة باألطفال، إعادة أي متعلقات تخص المدرسة، 
( تخص األطفال،   استالم التقرير المدرسي

 الروضة الثانية 

12:30– 01:30  
ً
 صباحا

( استالم متعلقات تخص الطفل، ة أي متعلقات تخص المدرسة، )إعاد  استالم التقرير المدرسي
ي 
 الصف األول االبتدان 

 سيتم ترتيب الطاوالت عىل حسب الفصول. 
ي نفس الوقت. 

 بإمكانكم استالم كافة متعلقات اإلخوة ف 
 

 
ام بارتداء الكمام وإتباع إرشادات التباعد االجتماعي   الرجاء االلب  
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:  1 -سبتمبر  27األسبوع الثالث )( 4 ي

ون  ات التالية عىل برنامج التعلم اإللكب   أكتوبر( يتضمن التغيب 
o للمناهج الدراسية للمواد األساسية  سيبدأ تقديم 

ً
المعلمة ستقدم  التعليمية.  زوومأثناء جلسات الدروس الجديدة وفقا

تي   يقسم لها الفصل وذلك  .  27ابتداًء من يوم درسها من خالل جلسات زووم لمجموعتي   صغب   سبتمبر
o  ي الواردة من معلمة الفصل زووم. سيتم تقسيم الفصول إىل نصفي   لجلسات

ون  يد اإللكب  يرىحر االطالع عىل رسائل البر
ة المتوأوقاتها لتفاصيل المجموعات  . الجديدة لطفلك للفب   بقية من الفصل الدراسي

o  ي
، الرجاء االطالع عىل رابط الفيديو الخاص بالروتي   الصباىحي األسبوع المقبل لالستمتاع باألغان  عودة الروتي   الصباىحي

 واألنشطة الصباحية! 
 

 خالص التحية، 
 

 إدارة مرحلة ما قبل المدرسة 
 


