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2022 أغسطس، 22  

 السادة أولٌاء األمور الكرام،

 كما نأمل 2023-2022 لبدء ومواصلة رحلتنا التعلٌمٌة معكم، ولضمان بداٌة عام 2022 أغسطس 29نتطلع الستقبالكم ٌوم االثنٌن جمٌعنا 

 :بنجاح وسالسة، فإننا نود مشاركتكم عددا من النقاط الهامة ومنها

 :حركة المرور

 داخل الحرم المدرسً، وذلك لضمان حركة مرور  ”Drop Off“فإن المدرسة ستوفر مواقع إلنزال الطلبة  كما ورد فً رسالتً السابقة، 

ولمعرفة كٌفٌة الوصول لمنطقة تنزٌل الطلبة داخل . سلسة فً الصباح، وإلنجاح هذه العملٌة نرجو من حضراتكم التعاون وااللتزام باإلرشادات

 .الحرم المدرسً، ٌرجى الرجوع للخرٌطة المرفقة

 ستكون جمٌع النقاط المخصصة للتنزٌل أمام قسم االبتدائً -

 صباحاً، 8:00 صباحاً وستغلق الساعة 7:20والتً ستفتح الساعة  (4)سٌكون دخول السٌارات عبر البوابة رقم  -

 (.3)تغادرالسٌارات من البوابة رقم

 .على الطلبة أن ٌكونوا جاهزٌن بحقائبهم عند الوصول لموقع اإلنزال -
سٌتواجد موظفو المدرسة عند البوابات لمساعدة الطلبة على الخروج من السٌارات، أما طالب رٌاض األطفال  -

 .والمرحلة االبتدائٌة ستتواجد المربٌات إلرشادهم إلى فصولهم الدراسٌة
 .ال ٌسمح ألي شخص التوقف أو النزول من السٌارة باستثناء الطلبة، وذلك لضمان حركة سٌر سلسة -
 

موقف السٌارات الداخلً مخصص للموظفٌن فقط وٌطلب من أولٌاء األمور الذٌن ٌرغبون باصطحاب أوالدهم داخل  األقسام بإٌقاف : مالحظة

 .سٌاراتهم فً المواقف الخارجٌة خارج الحرم المدرسً

لضمان سالمة الجمٌع، ٌرجى ٌرجى اتباع إرشادات رجال األمن فً المدرسة داخل وخارج الحرم المدرسً، كما ونود تذكٌركم  بضرورة 

 .إظهار البطاقة الخاصة بولً األمر للسماح لهم بالدخول

 الصحة والسالمة

  للعودة للمدرسة PCRال ٌطلب من الطالب فحص 

 الكتب

جمٌع كتب مرحلة رٌاض األطفال ستوزع على الطلبة ولكنها ستبقى فً الفصول*  

 9:00 من مقصف القسم من الساعة 2022 سبتمبر  3دفاتر  المرحلة االبتدائٌة ستوزع هذا األسبوع أما الكتب فٌمكنكم استالمها ٌوم السٌت * 

  بعد الظهر1:00وحتى الساعة  

 أما كتب مرحلتً المتوسطة والثانوٌة ستوزع خالل األسبوعٌن القادمٌن وسنوافٌكم الحقاً بالمزٌد من المعلومات 
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(كانتين )مقاصف المدرسة   

 إن عملٌة تشغٌل الكانتٌن ستستمر كما كانت فً العام السابق

 الكانتٌن متوفر لطالب الصفوف الثالث حتى الثانً عشر -
وفً حال لم ٌكن لدى . سٌستمر الكانتٌن التعامل عن طرٌق الدفع الغٌر نقدي وذلك باستعمال هوٌة الطالب للدفع -

  Juliana@ipsjumeira.comالطفل بطاقة لسبب ما ٌرجى التواصل مع السٌدة جولٌانا عبد الصمد على 
ٌسعدنا إعالمكم بأنه سٌتم إضافة محطتٌن إضافٌتٌن لبٌع األطعمة فً قسمً البنٌن والبنات، ومحطة أخرى بداٌة  -

 شهر سبتمبر فً قسم االبتدائً 
 سنشارككم الئحة الطعام فً بداٌة شهر سبتمبر -

 الحافالت المدرسية

تاكسً دبً وهً الشركة المسؤولة عن الحافالت المدرسٌة بإرسال برٌد إلكترونً / خالل نهاٌة هذا األسبوع ستقوم هٌئة الطرق والمواصالت 

للعائالت الذٌن اختاروا الحافالت كوسٌلة لتوصٌل أطفالهم من وإلى المدرسة، وألٌة استفسارات عن خدمة الحافالت ٌرجى التواصل مع 

 Apeksha.lakmali@dtc.gov.ae أو على البرٌد اإللكترونً التالً  6579 545 052مسؤولة الحافالت على رقم هاتف " أبٌكشا"األستاذة 

 :الزي المدرسي

، ومن المتوقع قدوم الطالب للمدرسة بالزي المدرسً منذ ZAKS Uniform Shopبإمكانكم شراء الزي المدرسً المتوفر فً متجر زاكس 

 وٌفتح أبوابه جمٌع أٌام األسبوع من 106ٌقع متجر زاكس المخصص لمدرستنا فً مركز الشاطئ ، الطابق األول متجر رقم . الٌوم األول

 . مساءً 7:30 صباحاً حتى 10:00اإلثنٌن حتى األحد من الساعة 

 مجلس أولياء األمور

:ٌسعدنا إعالمكم بتأسٌس مجلس أولٌاء أمور جدٌد مؤلف من   

رئٌس للمجلس/ السٌدة ابتسام المزروعً   

نائب رئٌس / السٌد عبدالعزٌز العلً   

رائد الحاج،  ناصر المحٌربً، محمد المهٌري، خمٌس بوعمٌم، عبدالرحمن الصبحان. هند المري، حنان الحبشً، د/ واألعضاء هم السادة   

كما ٌرجى العلم بأنه ال تزال لدٌنا ثالثة مقاعد متاحة فً حال رغبتم باالنضمام . نتطلع لمواصلة العمل مع مجلس أولٌاء األمور بشكل وثٌق

 Julliana@ipsjumeira.comللمجلس ٌرجى التواصل مع األستاذة جولٌانا من خالل البرٌد اإللكترونً

 التقويم المدرسي

  الخاص بالطلبة23- 22ٌرجى االطالع على التقوٌم المرفق للعام الدراسً 
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 مواعيد فتح وإغالق بوابات المدرسة

  الصباح بعد الظهر

 تغلق
 

 تغلق تفتح
 سبتمبر 5من 

 حتى إشعار 
 آخر 

 تغلق
 29من 

أغسطس حتى 
  سبتمبر2

 تفتح

1:40 pm 
3:30 pm 

1:10 pm 
2:45 pm 

 
7:45 am 

 
8:00 am 

 
7:20 am 

 

1الٌوابة رقم   

 لقسمً الروضة والبنات

3:30 pm 
 

2:45 pm 
 

2البوابة رقم   

 لقسم الروضة

3البوابة رقم  تبقى مفتوحة للمشاة  

 
3:30 pm 

 

 
2:45 pm 

 

 
7:45 am 

 

 
8:00 am 

 
7:20 am 

 

4البوابة رقم   

5البوابة رقم   

 لقسم االبتدائً
12:10 pm 11:40 am (جمٌع البوابات) الجمعة ٌوم  

 

 نتمنى لكم نهاٌة أسبوع سعٌدة  ونتمنى رؤٌتكم بخٌر ٌوم اإلثنٌن

 مع أحر التحٌات

كونً وٌنر والفرٌق التنفٌذي. د  

 


