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  0101أيلول  01في  الحازمية،

 الكرام، ل حضرة األه
(، تختلف COVID 19) المستجد من فيروس كورونا العدوىنظرًا لألوضاع المأساوية التي يعيشها بلدنا وتفاقم 

 . 0100-0101إجراءات عودة التالمذة الى المدرسة في بداية العام الدراسي الجديد 
أيلول تماشيًا  02في آٍن معًا وذلك ابتداًء من يوم االثنين  م عن بعديوري والتعلالتعليم الحضستعتمد المدرسة برنامج 

 مع قرار وزارة التربية الوطنية. وتكون أيام الدخول لمختلف الصفوف على الشكل التالي:
 الى المدرسة تاريخ الدخول الصف

 0101أيلول  02نين االث (يومي)تعليم حضوري بجميع فروعه ثانوي الثالث ال
 0101أيلول  02االثنين  )تعليم ُمدمج(ألول والثاني االثانوي + التاسع  ساسيألا

 0101أيلول  02الثالثاء  )تعليم ُمدمج(ساسي السابع والثامن األ
 0101 أيلول 01 االربعاء )تعليم ُمدمج(ساسي الرابع والخامس والسادس األ
 0101رين األول تش 0 الخميس )تعليم ُمدمج(الثالث ساسي الثاني و األ
 0101تشرين األول  0 الجمعة (يوميحضوري )تعليم ساسي األول األ

 0101تشرين األول  5االثنين  (يومي)تعليم حضوري الروضة الثالثة 
 0101تشرين األول  6الثالثاء  (يوميالروضة الثانية )تعليم حضوري 
 0101 تشرين األول 7األربعاء  (يوميالروضة األولى )تعليم حضوري 

في الفرعين الفرنسي واالنكليزي مقسمًا  حتى الثانوي الثاني الثانيويكون حضور التالمذة الى المدرسة لصفوف االساسي 
 ( لكل صف حيث يتم توزيع البرنامج الدراسي على أسبوعين على الشكل التالي:على مجموعتين )أ( و)ب

 (. 0( والثالثاء والخميس )أسبوع 0واالربعاء والجمعة )أسبوع  أيام االثنين تالمذة الى المدرسةاليحضر  مجموعة )أ(:
  (.0االثنين واالربعاء والجمعة )أسبوع و ( 0أيام الثالثاء والخميس )أسبوع  يحضر التالمذة الى المدرسة (:بمجموعة )

)يُنشر البرنامج المفصل من المنزل في األيام المتبقية من األسبوعين  التعّلم عن بعدويتابع تالمذة كل من المجموعتين 
 الحقًا(

 ظهرًا في الحازمية والجمهور. 00301صباحًا حتى الساعة  7301: من الساعة الدوام المدرسي  
 فنعلمكم بها تباعًا.أما توزيع المواد والحصص وأسماء أو أرقام التالمذة في المجموعات، 

  :القسرية الى الحجر عد، ُيستخدم في حال العودة وضعت إدارة المدرسة برنامجًا متواصاًل للتعّلم عن بُ مالحظة
 . ُيعلن عنه إذا دعت الحاجة.الصحي

  دار الحضانةGarderie Notre Dame : أيلول من الساعة التاسعة  7ح أبوابها للتسجيل ابتداء من يوم االثنين تفت
 . 0101 أيلول 00حتى الثانية عشرة والنصف ظهًرا، على أن تستقبل األطفال ابتداء من يوم االثنين 

 وسة تؤمن المدرسة للتالمذة الجدد ولمن يحتاج من التالمذة الحاليين الزي المدرسي بأسعار مدر : الّزّي المدرسي
التالمذة ارتداء الزي المدرسي المحّدد لكل قسم من األقسام. إال أنه واستثنائيًا لهذه السنة،  كلوبمتناول الجميع. وُيطلب من 

ُيسمح للتالمذة الذين ال يملكون الزي المناسب لصفهم بارتداء زي الصف السابق أو بارتداء قميص أو كنزة المدرسة )مع 
 كحلي اللون. عند اللزوم، التوّجه الى إدارة القسم للتعامل مع الوضع بشكل فردي. شعار المدرسة( وباقي الزي
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 الخطوات العملية الوقائيةسيتم نشر فيديو توجيهي خاص يتناول : العاّمةللسالمة  الوقائية اإلرشادات والتحضيرات. 
 للخطوات ًا برنامجًا مفصاًل ستنشر المدرسة قريب: استعمال باصات المدرسة وآلية الدخول والخروج من المدرسة

 العملية التي ستعتمدها فيما خّص النقليات والدخول والخروج من والى المدرسة.
 لقاءات األهل: 

جراء المعامالتو أبوابها الستقبال األهالي اإلدارة تفتح   بحسب الترتيب األبجدي ،االدارية الضرورية لبداية السنة ا 
مع مراعاة قواعد التباعد  بعد الظهر في الحازمية والجمهور، 0301ى الساعة باحًا حتص 2301من الساعة  ،للعائالت

 الضرورية )كمامات وتعقيم اليدين( في األيام التالية:االجتماعي والوقاية الصحية 
 A  B  C  D   0101ايلول  00االثنين 
 E  F  G  H   0101ايلول  00الثالثاء 
 I  J  K  L M   0101ايلول  00االربعاء 
 N  O  P  Q  R   0101ايلول  02الخميس 
 S  T  U  V  W  X  Y  Z   0101ايلول  05الجمعة 

 
نطلب من االهل الكرام البقاء على اطالع دائم على آخر المستجدات وتحديثات المدرسة التي يتم نشرها دوريًا على 

ات محتملة من قبل وزارتي التربية الوطنية أو موقع المدرسة وتطبيقها اإللكترونين، وذلك مواكبًة ألي تغييرات أو إرشاد
 مع أملنا بانطالقة سالمة ومباركة للسنة الجديدة.  الصحة العامة.

 االدارة
 


