
 
 

 

 

 

 

 

)المطبقة لمناهج غير مناهج وزارة التربية  المدارس الخاصةالسادة / مديري 

 المحترمون                 والتعليم(

  تحية طيبة وبعد ،

  

سالمة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود واإلجراءات في إطار الخطوات الوقائية واالحترازية لضمان الحفاظ على 

 :، فقد تقرر ما يلي/19-المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد

  

 8تلتزم جميع المدارس الخاصة في الدولة بعدم تواجد أي طلبة في مبنى المدرسة لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 

 :وذلك ضمن الضوابط التالية 2020أبريل  4اريخ مارس وحتى ت

 المدة إلى من البيان

 مارس 8يوم األحد  إجازة الطلبة
مارس  19الخميس 

2020 
 أسبوعان

استئناف الدراسة عن طريق 

 وسائل التعلم عن بعد
 أسبوعان 2020أبريل  2 مارس 22يوم األحد 

 مارس 8يوم األحد  إجازة المعلمين
مارس  19الخميس 

2020 

على حسب االتفاق بين المدرسة 
والمعلم على أن ال تتجاوز 

 إجازة الطلبة

 

مارس  19مارس وحتى يوم الخميس  8يتم منح جميع الطلبة إجازة الربيع لمدة أسبوعين من يوم األحد  (1

2020. 

 

 مارس وحتى 22يتم استئناف الدراسة عن طريق وسائل التعلم عن بعد لمدة أسبوعين من يوم األحد  (2

 .2020أبريل  2يوم الخميس 

 

ويسمح لمدير المدرسة الخاصة منح  ،كاملة يستمر عمل المدرسة الخاصة خالل فترة األسابيع األربعة (3

الكادر التعليمي إجازة في نفس فترة إجازة الطلبة، مع ضرورة ضمان استعداد المدرسة الخاصة لطرح 

توفير وتجربة وترقية األنظمة وتدريب برامجها عن طريق وسائل التعلم عن بعد وذلك من خالل 

الهيئتين التعليمية واإلدارية ودعم أولياء األمور، وغيرها من االستعدادات وبما يضمن استكمال 

 متطلبات المنهاج التعليمي.

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ضمان تواجد المعلمين في دولة االمارات في فترة استئناف الدراسة عن طريق وسائل التعلم عن بعد، 

 ن تطبيق إجراءات األمن اإللكتروني للطلبة والمعلمين خالل هذه الفترة. والتأكد م

 

االلتزام بتعليمات الجهات المختصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بما يخص ضرورة تجنب السفر  (4

نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول، وفي حال السفر سيتم اتخاذ 

ية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات اإلجراءات الوقائ

لحين التأكد من سالمة  يوم( 14) الطبية في المطار ومن ثم اإلبقاء في الحجر الصحي المنزلي

اإلصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في  المسافر. وفي حالة التأكد من

 الصحية وذلك ضمانا لسالمته وتجنب مخالطة اآلخرين.المنشآت 

 

وبتعليمات وزارة الصحة وما سيترتب ، بجميع التوجيهات أعالهاألمور تلتزم المدرسة بإبالغ أولياء  (5

 على األسرة في حال السفر.
 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 
 

 

 

  


