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دلٌل إعادة فتح مبنى المشرف  0202-0202الفصل األول
(تعلم بالمدرسة )%222
https://www.icschool-uae.com/index.php/en/ics-almushrif
من المقرر افتتاح الحرم الجامعً بالكامل فً ظل ظروف استثنائٌة وغٌر عادٌة بسبب الوباء الحالً .وهذا ٌتطلب من جمٌع
المعنٌٌن االلتزام بكل إرشادات السالمة بدقة .هذه الخطة مؤقتة وستخضع للتغٌٌر بناء على:
/ADEK -1التوجٌهات الحكومٌة.
 -2التغٌٌرات فً الوضع الحالً للجائحة.
تىاريخ االنضمام:
الصفىف
21-9
21-5
4-2
KG2
 KG1المجمىعة  )23:33 – 0:33( Aالمجمىعة )21:25 – 23:25( B

التاريخ
 03أغسطس
 02أغسطس
 2سبتمبر
 1سبتمبر
 0سبتمبر

أسابيع الفصل األول
األسبوع  2األسبوع 0األسبوع  1األسبوع  2األسبوع  3األسبوع  4األسبوع  5األسبوع  6األسبوع  7األسبوع  22األسبوع  22األسبوع  20األسبوع  21األسبوع  22األسبوع  23األسبوع 24
6/12
إلى
7/2
T1
start

7/21
إلى
7/25
FR1

7/4
إلى
7/22

7/02
إلى
7/02

22/2
إلى
22/6

7/05
إلى
22/2

22/22
إلى
22/23
FR2

22/26
إلى
22/01
(إجازة
نصف
الفصل)

/03
22
إلى
/07
22

22/2
إلى
22/3

22/6
إلى
22/20
FR3

22/23
إلى
22/27

22/00
إلى
22/04

22/07
إلى
20/1

20/4
إلى
20/22
االختبارات
النهائٌة

تمرٌر
الفصل
األول
SR1

= FRتقرير تقىيمي  = SRتقرير نهائي

الجدول اليىمي
▪ ( K-1,2األولات  7:30am-12:15pmلل )KG
▪ الصفوف (7:30am-12.30pm )20-2
▪ ال ٌوجد حافالت (األسبوع  0-2فمط)
▪ كل االستراحات فً الصفوف
▪ ٌُطلب من الطالب ارتداء الكمامة وإحضار طعامهم الخاص وااللتزام الصارم بمواعد التباعد االجتماعً ولواعد
السالمة
▪ الجدول الزمنً على النحو التالً:
الوصول
7:258:10

الحصة
2

الحصة
0

استراحة
داخل
الفصل 2

الحصة
1

الحصة
2

استراحة
داخل
الفصل 0

الحصة
3

الحصة
4

8:158.55

8:559:35

9:359:45

9:4510:25

10.2511.05

11.0511:15

11.1511.55

11.5512:35

*(الصفوف )11-1
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التعزٌز عن بعد * (الرٌاضٌات  ،اللغة
اإلنجلٌزٌة  ،العلوم  ،العربٌة)
2:10-2:50pm
(فً المنزل)
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السالمة ،الحضىر والزي الرسمي
ٌتطلب الوباء الحالً أعلى درجة من الٌقظة والمسؤولٌةٌ .رجى الرجوع إلى إرشادات  ADEKالمفصلة (سٌاسات
وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة) .من أجل السالمة  ،ستكون هنان ثالث بوابات بكامٌرات حرارٌة وطالم سالمة عند
كل بوابة .سٌتم استخدام بوابة  KGالرابعة األصغر كنسخة احتٌاطٌة وسٌتم تجهٌزها بفحوصات درجة الحرارة.
نذكر جمٌع أولٌاء األمور بأن المدرسة حرٌصة على تحوٌل كل الطاقة والقوى العاملة لتوفٌر أعلى معاٌٌر السالمة .لذلك ،
لن ٌكون هناك تسامح مطلقا مع أي سوء سلوك أو تصرف غٌر مسؤولٌ .جب على اآلباء أٌضا إعالم المدرسة فً حالة
السفر أو الخضع للحجر الصحً.
مالحظات مهمة:
▪ ٌجب أن ٌحصل الطالب على وجبة فطور صحٌة فً المنزل (أٌضًا لتملٌل إزالة الكمامة واللمس السطحً)
فورا إلى الفصل  ،البماء فً الفصل
▪ ٌجب على الطالب اتباع التعلٌمات والحفاظ على التباعد االجتماعً  ،الدخول ً
فورا فً نهاٌة الٌوم
أثناء االستراحة والمغادرة ً
▪ ٌجب على الطالب تمنٌن استخدام المراحٌض العامة وتملٌل الحركة فً المدرسة  ،وغسل الٌدٌن جٌدًا فً المدرسة
وعندما ٌصلون إلى المنزل وإحضار معمماتهم الخاصة
▪ ٌجب على جمٌع الطالب إكمال اختبار  COVID-19لبل العودة إلى المدرسة
▪ على جمٌع الموظفٌن وأولٌاء األمور والطالب تنزٌل تطبٌك الحصن واستخدامه.
▪ ٌجب على جمٌع الطالب والموظفٌن اإلعالم بتوارٌخ السفر الجدٌدة
▪ ٌجب على جمٌع اآلباء استكمال وإعادة السجالت الطبٌة المحدثة
▪ تم تحدٌد منطمة الحجر الصحً حٌث سٌتم عزل الطالب والموظفٌن الذٌن ٌصابون فجأة بأعراض COVID-19
▪ تم تأجٌل األنشطة الالصفٌة والرحالت والمناسبات بٌن المدارس حتى إشعار آخر
▪ التجمعات غٌر مسموح بها  ،النشٌد الوطنً اإلماراتً سٌعقد فً الفصول الدراسٌة
▪ جلسة تثمٌفٌة للطالب فً األسبوع األول  -تشمل معدات الولاٌة الشخصٌة ،استخدام وإزالة الكمامات ،النظافة
وتنظٌف الٌدٌن ،التباعد االجتماعً ،الصحة والعافٌة العملٌة ،طرق الدورة الدموٌة واستخدام الحمام
▪ ٌجب أن ٌحمل الطالب معمم الٌدٌن محتوي على  %52على األلل من الكحول فً جمٌع األولات فً حمائبهم /
جٌوبهم.
▪ سٌحتاج جمٌع الطالب الذٌن تزٌد أعمارهم عن  4سنوات إلى ارتداء كمامات (بدون كتابة)  -اثنان على األلل ٌومًٌا
 ٌمكن استخدام ألنعة المماش المصنوعة فً المنزل أو الكمامات الطبٌة إذا كان ذلن مفضالً▪ بالرغم من أن الممصف سٌكون متا ًحا لتناول وجبات الغداء ،فمن المستحسن أن ٌحضر الطالب غداء صحً من
المنزل
▪ التباعد االجتماعً  2.3 -متر  -ستبدو الصفوف مختلفة
▪ إزالة المعدات غٌر الضرورٌة من الفصول الدراسٌة للحد من خطر انتشار العدوى
▪ مطلوب تصرٌح طبً بعد أي غٌاب لبل العودة إلى المدرسة
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استخدام المواصالت للمجًء للمدرسة

عند استخدام السٌارة:
▪
▪
▪
▪

سٌختار العدٌد من اآلباء استخدام وسائل النمل الخاصة بهم خالل هذه الفترة ٌ -رجى الخروج مبكرا ً الستٌعاب
اكتظاظ الحركة المرورٌة
ٌرجى اتباع اإلجراءات االعتٌادٌة إلٌصال ابنن  -مع األخذ فً االعتبار المنطمة المحددة (اإلٌصال /االستالم)
ٌمكن لوالدٌن كحد ألصى مرافمة ابنهما إلى المنطمة المحددة  ،والحفاظ على مسافة اجتماعٌة تبلغ  0متر  ،وارتداء
الكمامات فً جمٌع األولات
ٌجب على اآلباء انتظار ابنهم فً سٌاراتهم حتى ولت االستالم المحدد.

عند استخدام الحافالت
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

ً أمر حتى االنتهاء من الصعود إلى الحافلة
ٌجب أن ٌرافك الطالب األصغر سنًا ول ُ
سٌتم فحص درجة حرارة جمٌع الطالب لبل الدخول إلى الحافلة
لن ٌسمح ألي طالب لدٌه درجة حرارة مرتفعة فً الجسم بدخول الحافلة
ٌجب على اآلباء اتخاذ الترتٌبات الالزمة ألبنائهم األكبر سنا ً الذٌن ال ٌصحبهم أحد إلى محطة الحافالت إذا تم رفض
دخولهم بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسمٌ .نصح اآلباء بشدة بفحص درجة حرارة أبنائهم ٌومًٌا لبل الذهاب
للمدرسة
سٌُطلب من الطالب تعمٌم أٌدٌهم عند الصعود والنزول من الحافلة
ممنوع استهالن أي طعام أو شراب فً الحافلة عدا الماء
سٌتم وضع خطة جلوس وٌجب االلتزام بها .سٌجلس األشماء م ًعا

ٌجب على الطالب البقاء فً المنزل إذا*
▪ كان ٌعانً من الحمى أو عانى من الحمى (تناول أدوٌة تخفض الحمى)
▪ كان ٌعانً من حالة طبٌة سابمة
▪ كان لدٌه آباء ٌعانون من حاالت طبٌة موجودة مسبمًا
▪ كان وضعه مملك بشكل عام وٌشعر بعدم االرتٌاح
*ٌجب على األولٌاء األمور إعالم المدرسة رسمٌا والتوقٌع على الحضور االفتراضً .لمزٌد من المعلومات برجاء االتصال
بالسٌدة نجالء محمود)(naglam@icschool-uae.com
المواصالت المدرسٌة
ألسباب تتعلك بالسالمة  ،ننصح جمٌع اآلباء باصطحاب أطفالهم من وإلى المدرسة .ستوفر المدرسة خدمة محدودة للغاٌة
ستبدأ فً األسبوع الثالث (عرضة للتغٌٌر بعد تمٌٌم األسبوعٌن األولٌن)ٌ .رجى االتصال بالسٌدة نٌكول
()transportation@icschool-uae.com
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بوابة اإلدارة (بوابة الحافالت األساسٌة(

سٌستخدم طالب الحافالت البوابات  1و2؛ أما طالب السٌارات فسٌستخدمون البوابات  3و .4سٌتم تنظٌم دخول المدرسة
بالتعاقبٌ .نصح اآلباء بجلب الطالب فً الوقت المحدد.
الحضور والزي المدرسً
ٌتول ع من جمٌع الطالب الحضور إلى المدرسة بالزي المدرسً المخصص .سٌتم تسجٌل الحضور كل حصةٌ .جب على
أولٌاء األمور إعالم رئٌس المسم لبل بداٌة العام الدراسً إن لم ٌستطع أبناؤهم الحضور بسبب المرض أو أي سبب آخر.
ٌجب على جمٌع الطالب ممارسة مستوى عال من النظافة الشخصٌةٌ .جب أال ٌرتدي الطالبات أي إكسسوارات ،وٌجب أن
ٌحافظ الطالب على شعر ولحٌة لصٌرٌن ،سٌتم إرسال الطالب الذٌن ال ٌلتزمون بقواعد السالمة والمدرسة إلى المنزل.
بسبب الوضع الحالً  ،لد ٌتأخر تسلٌم الكتب والزي الرسمً .سٌتم إرسال اإلشعارات بمجرد توفرها .لمزٌد من المعلومات
حول الكتب والزي الموحد ٌ ،رجى االتصال بالسٌد جزٌل ()Jaseel@icschool-uae.com
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التعلم
التعلم فً المدرسة
سٌتم توفٌر جمٌع الموادٌ .تولع حضور جمٌع الطالب المادرٌن إلى المدرسة .لامت المدرسة بتطبٌك جمٌع تدابٌر السالمة
لضمان التطبٌك المناسب للتباعد االجتماعً بٌن جمٌع الطالب والموظفٌن .سٌتم استخدام مجموعة متنوعة من منصات التعلم
االفتراضٌة ألغراض تعلٌمٌة وتمٌٌمٌة .سٌطلب من الطالب إحضار الحد األدنى من الكتب الدراسٌةٌ .جب أن ٌتمكن الطالب
من الوصول إلى الخطة األسبوعٌة عبر orisonواالستعداد مسبما ً سواء إن كان ٌتعلم عن بُعد أو فً المدرسة (عٌنات:
https://www.icschool-uae.com/index.php/en/curriculum-mushrif-main/digital-learning .) resources/ddl-resourcesلد ٌتم إجراء بعض دروس التربٌة البدنٌة .لن تتضمن هذه األنشطة أي رٌاضة تحتوي
على نوع من التالمس أو االتصال .سٌتم تخفٌف استخدام المكتبات ومختبرات العلوم وتكنولوجٌا المعلومات إلى الحد األدنى.
التعلم عن بعد
ال ٌزال بإمكان الطالب غٌر المادرٌن على الذهاب إلى المدرسة التعلم عن بُعد .سٌكون لدٌهم إمكانٌة الوصول إلى الفصل
الدراسً من خالل منصة معٌنة وٌمكنهم االنضمام إلى بٌئة التعلم .ستكون األولوٌة للطالب الذٌن اختاروا عدم الحضور إلى
المدرسة لألسباب المذكورة أعالهٌ .جب أن ٌكون لدى الطالب وأولٌاء األمور كلمات مرور لحسابات  Orisonالخاصة بهم
للوصول إلى المراجع والخطط .عند التعلم عن بعد  ،سٌتمكن الطالب أٌضًا من الوصول إلى برنامج  MS teamsومنصات
تعلم أخرى التً ٌمكن استخدامها للسماح للطالب بدخول الفصل الدراسً الفعلً من المنزل .ال ٌجب مشاركة كلمات المرور
هذه مع أي شخصٌ .تحمل الطالب المسؤولٌة الكاملة عن أي خرق أمنً نتٌجة لإلهمال أو عدم بذل العناٌة الواجبةٌ .جب
على جمٌع الطالب الذٌن ٌتعلمون فً المنزل ممارسة سلوك محترم فً جمٌع األوقات.
المنصات المستخدمة
المنصة
Orison
MS teams
Zoom
LOOM
Seesaw
Classdojo
Quizzez, Edpuzzle
Easyclass
Kahoot
IXL
Achieve 3000
Kutubee
Google classroom
Google meet

الصفوف
كل الصفوف
كل الصفوف
كل الصفوف
تختلف
6-K
6-K
كل الصفوف

االستخدام الرئٌسً
مصادر التعلم ،الخطة األسبوعٌة ،الصفوف
البث المباشر ،المشاركة
عقد المؤتمرات
تسجٌل الحصص
مصادر التعلم ،التواصل ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
مصادر التعلم ،التواصل ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
التمٌٌم

كٌفٌة الوصول
IT
IT
 ITو المدرس
المدرس
المدرس
المدرس
المدرس

كل الصفوف
22- 1
4-K
20 -7
20- 7

التعلم المعياري ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
التعلم المعياري ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
التعلم المعياري ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
مصادر التعلم ،التواصل ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة
مصادر التعلم ،التواصل ،التمٌٌم ،التغذٌة الراجعة

المدرس
المدرس
المدرس
المدرس
المدرس

لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال بالسٌد محمود أحمد ) (ddl@icschool-uae.comأو السٌد كاشف مالن
)(Kashif@icschool-uae.com
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المواصفات التقنٌة واألجهزة
ٌتولع من الطالب امتالن أجهزتهم الخاصة بالمواصفات اآلتٌة
)5 – K المطلوب من الطالب (الصفوف من



iPad 10.2 (WiFi, 128 GB, the new 7th generation iPad) with Zagg Keyboard Case & Logitech
Crayon.
)12 – 6 المطلوب من الطالب (الصفوف



MacBook Air-13 inch
1.4GHz quad-core 8th-generation Intel Core i5 processor
Turbo Boost up to 3.9GHz
Intel Iris Plus Graphics 645
8GB 2133MHz LPDDR3 memory
256GB SSD storage¹
13-inch Retina display with True Tone
Magic Keyboard , Touch Bar and Touch ID
Two Thunderbolt 3 ports

o
o
o
o
o
o
o
o
أو

:مستخدمٌن وندوز
HP Spectre x360 Convertible Notebook
13-ae011ne, 13.3" 4K LED
Intel i7-8550U 4 GHz,
16 GB RAM, 1 TB SSD
Intel UHD Graphics 620, Eng-AR KB, Windows 10 Home
Dark Ash Silver by HP

o
o
o
o
o
أو

- Dell Inspiron 15 3593 2020 Newest Laptop
15.6" FHD Non-Touch Display,
10th Gen Intel 4-Core i5-1035G1 ,
8GB DDR4 128GB SSD 1TB HDD,
2GB Nvidia 230MX Win 10 by Dell

o
o
o
o
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التقٌٌم
ستموم المدرسة بإجراء تمٌٌمات تموٌمٌة مستمرةٌ .تم تمٌٌم التعلم دون إعالن مسبك (باستثناء التمٌٌمات النهائٌة) .لذلك ٌ ،جب
أن ٌكون الطالب مستعدٌن دائما .طرق التمٌٌم (بما فً ذلن التمٌٌم االفتراضً  ،األمثلة أدناه)
التمٌٌم التموٌمً
)(80%

التعلم المائم على حل
االمتحان
المشكالت  /استفسار
االمتحانات
االنعكاس الذاتً  /تمٌٌم
النصف
المصٌرة
األلران
 /التطبٌك
الفصلً
واجب منزلً
االمتحان النهائً للفصل
التمٌٌم النهائً )(20%
مشروع الفصل
إعداد تقارٌر التقدم و اإلحراز :تتلقى الصفوف  8 – Kتقارٌر )standard based grade(SBG
NA/N
ID
E
DDD+
PP
P+
M
E
الكوٌزات
ومماٌٌس التمدم
األكادٌمً

متفوق

بارع جدا

بارع

بارع تمرٌبا

ٌتحسن بشدة

على وشن
التحسن

ٌتحسن

مستجد

تحسن غٌر
ملحوظ

ال ٌنطبك أو
ال ٌوجد دلٌل

ٌجب على الطالب الذٌن ٌحملون  D-أو ألل على بطالة التمرٌر الطلب من أولٌاء أمورهم التولٌع على تعهد ولد ال ٌُسمح لهم بإعادة التسجٌل فً العام التالً.

المهارات الدراسٌة
*****
ممتاز

****
جٌد جدا ً

***
جٌد

**
ممبول

*
ٌحتاج إلى
تحسٌن

ٌحتاج إلى
تحسٌن كبٌر

ٌجب الطالب الذٌن ٌحملون * أو ألل على بطالة التمرٌر الطلب من أولٌاء أمورهم التولٌع على تعهد ولد ال ٌُسمح لهم بإعادة التسجٌل فً العام التالً.

المهارات االجتماعٌة (بما فً ذلك السلوك)
++++
+++++
جٌد جدا ً
ممتاز

+++
جٌد

++
ممبول

+
ٌحتاج إلى
تحسٌن

ٌحتاج إلى
تحسٌن كبٌر

ٌجب الطالب الذٌن ٌحملون  +أو ألل على بطالة التمرٌر الطلب من أولٌاء أمورهم التولٌع على تعهد ولد ال ٌُسمح لهم بإعادة التسجٌل فً العام التالً.

سٌتم تقٌٌم الطالب فً الصفوف  12-9بناء على المعاٌٌر ولكنهم سٌحصلون على شهادات بالنسبة المئوٌة العددٌة:
%
100 - 97
96 - 93
92 – 90
89 – 87
86 – 83
82 – 80
79 – 77
76 – 73
72 – 70
69 – 67
66 – 63
62 – 50
49 - 00

العالمة بالرمز الحرفً
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
DD
F
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الجدول الزمنً للتقارٌر (الفصل األول)
األسبوع  FR1( 3التقرٌر التقوٌمً األول)
بعد اختبار الكفاءة

األسبوع  FR2 ( 7التقرٌر
التقوٌمً )2
بعد نصف الفصل

األسبوع FR3 ( 11
التقرٌر التقوٌمً )3
لبل االختبار النهائً

األسبوع SR1( 16
التقرٌر النهائً األول)
االختبار النهائً
بطالة تمرٌر الفصل األول
ٌسلط الضوء على
التحصٌل العام

ٌسلط الضوء على تحسن
ٌسلط الضوء على تحسن
ٌسلط الضوء على نماط الموة والضعف
وتمدم الطالب مع التوصٌات وتمدم الطالب مع
التوصٌات
لمزٌد من المعلومات ٌ ،رجى االتصال بالسٌد مفلح موعد ) (mofleh@icschool-uae.comأو السٌدة بهٌجة طربٌه
)(bahija@icschool-uae.com
إرشادات خاصة
إرشادات خاصة بالصفوف من (Elementarycoodinator@icschool-uae.com) 8 - K
▪ سٌموم المعلمون بالتواصل ،تعلٌم وتعزٌز ممارسات النظافة والتباعد االجتماعً للطالب كل صباح
▪ سٌتم إجراء التجمع الصباحً فً الفصول الدراسٌة
▪ نهج المجموعات والفئات ()Cohort
▪ حجم الصف محدود
▪ ولت الحضور بالتعالب من  5203صباحا إلى  6222صباحا
▪ التواصل بٌن أولٌاء األمور والمعلمٌن ٌكون عن طرٌك  MS teams, ClassDojoوالبرٌد اإللكترونً
▪ نسبة التمٌٌمات :التموٌمً ( )٪62والنهائً ()٪02
▪ ال توجد امتحانات نصف فصلٌة
▪ سٌتم عمد االختبارات النهائٌة واختبارات التمدم األكادٌمً والكفاءة كل فصل
▪ المواد المضافة حدٌثاً :الفنون المرئٌة والمسرحٌة ( ،)VPAتكنولوجٌا التصمٌم.
▪ اللغات المضافة حدٌثا من الصفوف ( :)2-2اللغة الفرنسٌة
▪ من األفضل أن ٌجلب الطالب وجبة غداء أو وجبة خفٌفة من المنزل
▪ ٌجب تعمٌم األجهزة المستخدمة بشكل متكرر بشكل روتٌنً (أي األجهزة اللوحٌة  ،وأجهزة  ، iPadوأجهزة
الكمبٌوتر المحمولة  ،وما إلى ذلن )...

إرشادات خاصة بالصفوف من (ahmedajineh@icschool-uae.com) 8-5
▪ استراتٌجٌة غٌر ورلٌة واستخدام مرتفع للتمنٌة لتملٌل االتصال المباشر والتالمس.
▪ ٌجب تعمٌم األجهزة المستخدمة بشكل متكرر بشكل روتٌنً (أي األجهزة اللوحٌة  ،وأجهزة  ، iPadوأجهزة
الكمبٌوتر المحمولة  ،وما إلى ذلن )...
▪ ٌجب على الطالب عدم تبادل أجهزتهم  /كتبهم  /كتبهم أو طعامهم
▪ بالرغم من توفٌر الطعام واألغذٌة المعبأة فً المدرسة ؛ ٌتم تشجٌع الطالب بشدة لجلب طعامهم وزجاجة المٌاه
الخاصة بهم من المنزل
▪ ال ٌفترض أن ٌغادر الطالب الفصل الدراسً بدون إذن حٌث ٌجب علٌهم تملٌل حركتهم فً المبنى المدرسً لدر
اإلمكان
▪ ٌجب على الطالب ارتداء الكمامة طوال الولت وجلب معهم كمامة إضافً
▪ ٌجب على الطالب إحضار األدوات واألشٌاء الضرورٌة فمط وال ٌُنصح باستخدام خزائنهم
▪ التواصل مع أولٌاء األمور ٌكون عن طرٌك البرٌد اإللكترونً و MS-Team, OrisonوClassDojo
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إرشادات خاصة بالصفوف من (abdulnaser@icschool-uae.com) 12-9
▪ كن رائدا ً فً الحفاظ على صحة نفسن ومدرستن وعائلتن ومجتمعن
▪ احم نفسن واآلخرٌن :ال تشارن الكؤوس ،أدوات الطعام ،الطعام أو المشروبات مع اآلخرٌن
▪ ال توصم زمالئن أو أي شخص بأنه مرٌض استهزا ًء أو سخرٌةً
▪ أخبر والدٌن أو أحد أفراد األسرة إذا شعرت بالمرض  ،واطلب البماء فً المنزل
▪ ال ٌسمح للطالب بمغادرة الفصل دون إذن تحت أي ظرف من الظروف
▪ ٌجب على الطالب إحضار أجهزتهم الخاصة وال ٌُسمح لهم بااللتراض أو المشاركة
▪ ٌجب تعمٌم األجهزة المستخدمة بشكل متكرر بشكل روتٌنً (أي األجهزة اللوحٌة  ،وأجهزة  ، iPadوأجهزة
الكمبٌوتر المحمولة  ،وما إلى ذلن )...
▪ التواصل مع أولٌاء األمور :إعطاء األولوٌة لطرق التواصل الرلمً ،مثل :رسائل البرٌد اإللكترونً و، MS-Team
 Orisonو.....Easyclass
إرشادات خاصة بالصفوف من  :12-11االمتحانات الخارجٌة والتحضٌر للجامعات )(wafah@icschool-uae.com
اختبار SAT
▪ إذا كانت اإلجراءات آمنة من وجهة نظر الصحة العامة  ،فستكون هنان إدارات خاصة للتسجٌل باختبار  SATفً
عطل نهاٌة األسبوع كل شهر بد ًءا من أغسطس وحتى نهاٌة السنة التموٌمٌة .وهذا ٌشمل تسجٌل جدٌد فً 04
سبتمبر مع االختبارات المجدولة سابمًا فً  07أغسطس 1 ،أكتوبر 5 ،نوفمبر و 3دٌسمبر .بسبب لٌود الصحة
العامة والطلب المرتفع  ،هنان سعة جلوس محدودة للطالب لالختبار فً مناطك معٌنة .هذا العام  ،تحتوي العدٌد من
المراكز على عدد ألل من المماعد بسبب توجٌهات التباعد االجتماعً
▪ من المفترض أن ٌصل الطالب إلى  ICSفً الساعة  5222صبا ًحا وهم ٌرتدون الكمامات والمفازات الخاصة بهم
▪ ٌُتولع من الطالب الخضوع الحتٌاطات السالمة (لٌاس درجات الحرارة)
▪ سوف تستخدم مدرسة انترناشونال كومٌونٌتً فرع المشرف الصالة الرٌاضٌة لتطبٌك التباعد االجتماعٌة بٌن
الطالب
▪ لن ٌسمح بأي استراحات أو فواصلٌ .سمح بمٌاه الشرب فمط أثناء االختبار
▪ ال التراض اآلالت الحاسبة وألالم الرصاص وما إلى ذلن ….
▪ من المفترض أن ٌغادر الطالب المبنى بمجرد تسلٌمهم أوراق االختبار الخاصة بهم
▪ ال ٌسمح ألولٌاء األمور باالنتظار فً ردهة المدرسة
اختبار IELTS
ٌجب على الطالب وأولٌاء األمور اتخاذ الترتٌبات  ،عبر المولع الرسمً ل  ،TOEFL / IELTSإلكمال االختبار بد ًءا من
األشهر األخٌرة من الصف الحادي عشر والثانً عشر من أجل تلبٌة متطلبات الجامعةٌ .جب أخذ جمٌع الدرجات مباشرة من
المنظمةٌ .مكن للطالب الوصول إلى مصادر دراسة االمتحان عبر اإلنترنت.
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اختبار EMSAT
سٌسجل مستشار  ICSجمٌع طالب الصف الثانً عشر المتحان  EmSATباستخدام بطالات الهوٌة اإلماراتٌة الخاصة بهم
لٌتمكن لارئ البطالات المثبت والمرتبط مباشرة ً بـ  ADEKو  MOEبمراءتها EMSAT .هو نظام وطنً لالختبارات
المعٌارٌة التً ٌموم بها الطالب على الكمبٌوتر ،و التً تعتمد على المعاٌٌر الوطنٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة .للضمان
بأن الطالب مزودون بالمعرفة والمهارات الالزمة للمشاركة الفعالة فً المجتمع العالمً المائم على المعرفة الحدٌثة.
ٌمكن للطالب استخدام المولع التالً للتحمك من توارٌخ االختبارات الممدمة لـEmSAT.
http://emsat.moe.gov.ae/emsat/EmSAT_achieve_en.aspx
التحضٌر والتسجٌل الجامعً
سٌموم مستشار  ICSبإعداد تموٌم سنوي للعدٌد من الزٌارات من لبل ممثلً المبول الجامعً للجامعات المحلٌة والدولٌة إلى
 ICSطوال العام الدراسً إما كجزء من معرض الجامعة أو بشكل فرديٌ .جب على طالب الصف العاشر إلى الثانً عشر
التحدث مع هؤالء الزوار وطرح األسئلة الكتساب معرفة مباشرة حول جامعات معٌنة .باإلضافة إلى إرسال طالب الصفٌن
 22و  20لحضور الٌوم المفتوح للجامعات فً أبوظبً أو دبً أو اإلمارات األخرى .من المفٌد الحضور (االفتراضً)
لمعرض نجاح السنوي الذي ٌستضٌف جامعات محلٌة وعالمٌة من جمٌع أنحاء العالمٌ .تم تشجٌع الوالدٌن على حضور مثل
هذه المعارض .جمٌع هذه األنشطة معلمة حتى إشعار آخر من  ، ADEKوسٌتم استبدالها بعروض تمدٌمٌة عن طرٌك ندوات
عبر اإلنترنت ٌتم إرسالها إلى المستشار من لبل ممثلً الجامعات الدولٌة والمحلٌة.
جهات التواصل الرئٌسٌة
اإلٌمٌل االلكترونً
Elementarycoodinator@icscho
ol-uae.com
ahmedajineh@icschooluae.com

اإلداري

التعٌٌن

السٌدة أمٌرة ٌعقوب

رئٌسة المرحلة االبتدائٌة ()2 -K

السٌد أحمد عجٌنة

رئٌس المرحلة االبتدائٌة ()6-3

السٌد عبد الناصر أبو
عدٌلة

رئٌس المرحلة الثانوٌة ()20-7

abdulnaser@icschool-uae.com

السٌدة وفاء حمزة

مستشارة الطالب والمستشارة الوظٌفٌة

wafah@icschool-uae.com

السٌد مفلح موعد

وحدة تموٌم وتنمٌة الطفل ()CADU

mofleh@icschool-uae.com

السٌدة بهٌجة طربٌه

منسمة الجودة األكادٌمٌة والتمدم

السٌد محمود أحمد

منسك التعلٌم الرلمً (عن بعد)

ddl@icschool-uae.com

السٌدة نجالء محمود

الصحة والسالمة والبٌئة  -السالمة والصحة المهنٌة
االستجابة ل HSE-OSH COVID ( Covid-19
)RESPONSE

naglam@icschool-uae.com
covid19@icschool-uae.com

السٌدة نهٌل صوان

موظفة التواصل بٌن المعلمٌن وأولٌاء األمور

السٌدة ٌاسمٌن الزارو

الموظفة االجتماعٌة

السٌدة نسرٌن شرٌدة

لسم المبول

naheelsuwan@icschooluae.com
socialworker@icschooluae.com
admission@icschool-uae.com

bahija@icschool-uae.com
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تعهد االلتزام وفهم قواعد وأنظمة السالمة والمدرسة

)ٌرجى إرسال هذه الصفحة فمط إلى مشرف لسم طفلن(
أنا _________________________________________________ (األب  /األم)
 ___________________________.1فً الصف  ___________ /لرأت وفهمت بشكل كامل إرشادات
 ADEKالمرسلة من خالل المدرسة باإلضافة إلى هذا المستند .أوافك على توفٌر ابنً  /أبنائً األجهزة االلكترونٌة الالزمة
(اي-باد أو كمبٌوتر محمول) كما نصحت المدرسة .أؤكد بموجب هذا أننً على دراٌة تامة باإلرشادات وسوف أؤكد ابنً /
أبنائً سٌتبع بدلة اإلرشادات واإلجراءات األكادٌمٌة المتعلمة بالسالمة .إننً أدرن أٌضًا أن عدم االمتثال من جانب أبنائً
سٌعطً المدرسة الحك فً اتخاذ إجراءات تأدٌبٌة بما فً ذلن الطرد من المدرسة.
اسم ولً/ولٌة األمر (السٌد  /السٌدة  /السٌدة  /الدكتور) _________________ التارٌخ ______ 0202 / ____ /
أنا أٌضا ً ولً/ولٌة أمر:
 _________________________________. 2الصف ______________________________
 _________________________________. 1الصف ______________________________
 _________________________________. 2الصف ______________________________
 _________________________________. 3الصف ______________________________
 _________________________________. 4الصف ______________________________

تم االستالم بواسطة (المشرف) ___________________________ التارٌخ _________ 2121 / ____ /

ٌرجى إرسال النسخة اإللكترونٌة الموقعة من هذه الصفحة فقط ،إلى المشرف عبر البرٌد اإللكترونًٌ .جب أن ٌتم استالم
ذلك من قبل المشرف قبل الٌوم األول من المدرسة.
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