
 

 

 

 

 

 

 

 

 املحترمون،،             )املنهاج اآلسيوي(  السادة/ مديري املدارس الخاصة

 يطيب لوزارة التربية والتعليم أن تهديكم أطيب التحيات وأصدق األمنيات.

 من حرصنا التام على سالمة أبنائنا الطلبة، فقد تقرر إنهاء العام الدراس ي
ً
 وباإلشارة إلى املوضوع أعاله، وانطالقا

 من يوم األحد املوافق 
ً
م، وفق اإلجراءات 8/03/2020في املدارس الخاصة التي تطبق املنهاج اآلسيوي اعتبارا

 :التالية

: املدارس الخاصة املطبقة للمنهاج الهندي
ً
  :أوال

يتم إنهاء العام الدراس ي  :الصفوف من الروضة وحتى التاسع إلى جانب الصف الحادي عشر   .1

 من 
ً
التاريخ املحدد أعاله، مع احتساب معدل درجات الطالب خالل العام األكاديمي اعتبارا

 .م في املواد التي لم يمتحن فيها الطالب2019/2020

، CBSE)إلنهاء امتحانات البورد )على املدرسة تكثيف كافة جهودها  الصفان العاشر والثاني عشر:   .2

Kerala ،ICSE )   مع االلتزام التام بكافة إجراءات الجهة املختصةحسب التواريخ املحددة من ،

(.األمن والسالمة خالل فترة االمتحانات املذكورة 
ً
 أدناه )ثالثا

: املدارس الخاصة املطبقة للمنهاج الباكستاني:
ً
 ثانيا

 من التاريخ املحدد أعاله مع  :الصفوف من الروضة وحتى الثامن     .1
ً
يتم إنهاء العام الدراس ي اعتبارا

م في املواد التي لم يمتحن فيها 2019/2020احتساب معدل درجات الطالب خالل العام األكاديمي 

 .الطالب

إلنهاء امتحانات البورد على املدرسة تكثيف كافة جهودها  الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر:     .2

ات األمن والسالمة ، مع االلتزام التام بكافة إجراءحسب التواريخ املحددة من الجهة املختصة

(.خالل فترة االمتحانات 
ً
 املذكورة أدناه )ثالثا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: إجراءات األمن والسالمة التي يجب اتباعها وتطبيقها في فترة اختبارات الـبورد
ً
الهندي  ثالثا

 والباكستاني: 

واملتطلبات تعقيم قاعات االمتحانات قبل حضور الطلبة وبعد انصرافهم وفق اإلجراءات        -

 املعتمدة.

بما ال يزيد  ة،م الطلبة داخل لجان االمتحانات وفق مجموعات صغيرة منفصلة ومتباعديتنظ       -

 في اللجنة الواحدة.15عن )
ً
 ( طالبا

 .منع أي احتكاك مباشر بين الطلبة       -

 .انتهاء االمتحان فور  صرف الطلبة من املدرسة       -

 اإلجراءات االحترازية التي من شأنها ضمان املحافظة على أمن الطلبة وسالمتهم.اتخاذ كافة        -

توفير طاقم طبي دائم )طبيب وممرضة( طيلة فترة االمتحانات، يتولى املرور على اللجان        -

يتم  ومتابعة الحالة الصحية للطلبة وفي حال وجود أي طالب يعاني من أية أعراض مرضية 

 إ
ً
 لى البيت. إعادته فورا

تعليق خدمة املواصالت املدرسية طيلة فترة االمتحانات، مع التزام أولياء األمور بإحضار        -

 عقب انتهاء االمتحان.
ً
 واصطحابهم منها ظهرا

ً
 أبنائهم إلى املدرسة صباحا

 

: التحديثات املستجدة من وزارة التربية والتعليم:
ً
 رابعا

-Covidاملتوقعة على التوجيهات الصادرة عن السلطات املعنية فيما يتعلق بفيروسنظًرا للتغيرات والتحديثات 

، نؤكد على ضرورة التزام كافة مديري املدارس باملتابعة الحثيثة واملستمرة لبريدهم اإللكتروني للبقاء على 19

ات إضافية، للتمكن اطالع دائم على ما سيستجد من تعليمات لهذا الشأن، ومواكبة ما يرد من معلومات ومتطلب

 من اتخاذ ما يستلزم من إجراءات فورية باالستناد على هذه املستجدات.

 

 prvsch@moe.gov.aeلالستفسارات يرجى التواصل على : 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،
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