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6262أغسطس  62  

م..ولي األمر المحتر السيد  

 

.تحية طيبة وبعد  

كما تعلمون أن المدرسة . اهتمامنا بصحتهم وسالمتهم هم وأسرهمبداية نود أن نعبر عن مدى افتقادنا ألبنائنا الطلبة ومدي 

في المراحل النهائية إلعادة اإلفتتاح وهناك الكثير من اإلعدادات لضمان كامل الجاهزية الستقبال أبنائنا الطلبة مع الحفاظ 

.تحذيرات األمن والسالمةعلى   

الكثير من االستعدادات لضمان أمن وسالمة الطلبة خالل جائحة  إن استعداتنا لهذا العام تختلف عن العام الماضي حيث هناك

من ضمن استعداتنا لعودة الطالب وجدنا ضرورة عمل بعض التعديالت على خطتنا الدراسية وذلك من أجل أولياء . 91كوفيد

الجائحة وهذه  أمور طالب الروضة األولى ليتمكنوا من مساعدة أبنائهم على التأقلم مع بداية الدراسة خصوصا في ظل

:التعدالت موضحة كالتالي  

 مواعيد بدايةة الدراسة:

 .أغسطس 03( الطالب الجدد)الروضة األولى والثانية  -

 .سبتمير 9( القدامى طالب المدرسة)طالب الروضة الثانية  -

 سبتمبر. 6( Aالمجموعة ) 91:  9الصفوف من  -

 سبتمير. 90( Bالمجموعة ) 91:  9الصفوف  -

 :ألولياء األمورريفية علقاءات ت

 :نود اعالم حضراتكم أن جمبع اللقات ستكون عن بعد حسب الجدول التالي 91في ظل جائحة كوفيد

 التوقيت اليوم المرحلة

 صباحا 99: صباحا  93 أغسطس 12 الطالب الجددد 1و  9الروضة 

 صباحا 99: صباحا  93 أغسطس 03



 مساءً  5: مساًء  4 أغسطس 09 الطالب القدامى 1الروضة 

 سبتمبر 9 المرحلة االبتدائية
 صباحا 99: صباحا  93

 مساءً  5: مساًء  4

 سبتمبر 1 المرحلة المتوسطة
 صباحا 99: صباحا  93

 مساءً  5: مساًء  4

 سبتمبر 0 
 صباحا 99: صباحا  93

 مساءً  5: مساًء  4

   

كما سيتم ارسال رابط اللقاء عبر البريد . ساعة 44يتم ارسال رسائل تذكير عبر البريد االلكتروني قبل موعد اللقاء ب سوف 

ولذا نرجو من حضراتكم متابة بريدكم االلكتروني المسجل لدينا لمتابعة . دقيقة 03االلكتروني أيضا قبل موعد اللقاء ب 

 .ا يمكنكم تحديث بريدكم االلكتروني من خالل مكتب التسجيل بالمدرسةكم, متطلبات اللقاء قبل بدابة االدراسة

 

 :الكتب المدرسية

  ولذا يتطلب . %933نحن نقدم خدمة توصيل الكتب للمنازل وذلك ألولياء األمور الذين اختاروا تعلم عن بعد بنسبة

توصيلها بغعد التأكد من عملية الدفع من ولي األمر استخدام الرابط التالي لحجز موعد توصيل الكتب والتي سيتم 

والتي يمكن ألولياء األمور القيام بها من خالل طريقة الدغع االلكتروني التي تم ارسالها مسبق عبر الرسائل 

 .النصية القصيرة

 www.schoolbookings.net: رابط الحجز

 cwxz7: كلمة المرور

  اولياء األمور الذين اختاروا التعلم بالمدرسة يمكنهم استالم الكتب بالمدرسة أو تسليمها للطالب فور بدء الدراسة

 :ولحجز موعد الستالم الكتب من المدرسة يمكنهم استخدام الرابط التالي

 www.schoolbookings.net: رابط الحجز

 8zeck: مة المروركل

ستالم الكتب اال بعد عملية الحجز والدفع وذلك لضمان سهولة التسليم وعدم برجاء مالحظة أنه لن يتمكن ولي األمر من ا

 .االزدحام

 :تحذيرات األمان

 .برجاء ارتداء األقنعة طوال فترة التواجد بالمدرسة -

 .سيتم قياس درجة حرارة ولي األمر قبل الدخول للمدرسة -

 .برجاء اتباع العالمات االرشادية لضمان التباعد االجتماعي -

 .برحء التأكد من عملية الحجز والدفع مسبقا -

 :معلومات اضافية مهمة

 اذا لم تكن تصلك رسائلنا وال تعرف . قم بمراجعة البريد االلكتروني بصفة مستمرة للحصول على أحدث التعليمات

 pre@newacademyschool.com: كتروني على العنوان التاليعن خطتنا الدراسية برجال ارسال بريد ال

  ان قسم التربية الخاصة يعمل جاهدا لتلبية احتياجات طالبنا خالل هذه الجائحة وذلك بتوفير خطة تعلم فردية لطالب

 .بخصوص ذلكالمنهاج األمريكي وسيتم التواصل مع أولياء األمور 

http://www.schoolbookings.net/
http://www.schoolbookings.net/
mailto:pre@newacademyschool.com


 برجاء ارسال طلب لقسم, نظرا لحرصنا على سالمتكم تم توفير طريقة دفع الكتروني وذلك لتجنب الذهاب للمدرسة 

 للحصول على الدعم الفني. finance@newacademyschool.com: المحاسبة على العنوان التالي

 

أن  لنتذكر. والتباعد االجتماعي نتمنى منكم اتباع التعليمات, مرة أخرى. أفضل التمنيات لكم وألسركم الكريمة, في الختام

 .ونتمى من الله أن يمن علينا بكل الخير فنحن في ذلك معا. الحياة سوف تعود لطبيعتها ان شاء الله بعد زوال هذه الحائحة

 .ولكم جزيل الشكر والعرفان

 مديرة المدرسة

 نازيا داها

 

mailto:finance@newacademyschool.com

