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اضية ي للحصص الحضورية واالفتر  هـ1442/1443لعام الدراسي لالتوقيت الزمن 
 

 إلى من الحصة 
 

 7 األولى
 

7.50 

 7.50 الثانية
 

8.40 

 8.40 الثالثة
 

9.30 

 9.45 9.30 فسحة الطعام
 

 9.45 الرابعة
 

10.35 

 10.35 الخامسة
 

11.25 

 11.25 السادسة
 

12.15 

 12.15 السابعة
 

1.5 
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 ألهالي الكرام ... ا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 لطالباتنا الغاليات 
ً
 حميدا

ً
ي هذاالعام الدراسي ونأمل عودا

ي : ف 
 منكم اتباع اآلت 

 
 . 1,5الساعة  االنرصافو  6,45حضور الطالبات صباحا من الساعة   - 1
ل سواء )المكتب - 2 ظافة الشخصية( حيث والنة يعىل الطالبة أن تحرص  جميع أدواتها الشخصية كاملة من المن  

 . يمنع منعا باتا تبادل االدوات بي   الطالبات
ل  ماء معها فطار والعىل الطالبة ان تحرص  وجبة اإل - 3  وذلك حرصا عىل سالمتهاكل الجماعي ويمنع األ من المن  
( فقط  سيكون الدوام حضوري - 4 ي لم يتلقي   اال جرعة و للطالبات المحصنات )تلقت جرعتي  

الطالبات االت 
ا  واحدة سيكون دوامهم عن بعد عنر منصة كالسن 

 https://me.classera.comالرابط / 
 للعام السابق مة المرور كلنفس  بق لطالبة للمنصة بنفس حسابها الساسيكون دخول او 

ي 
 اسم المستخدم للطالبة/ السجل المدت 

ي 
 كلمة المرور الخاصة للطالبة/ السجل المدت 

ي لم تأخذ اال جرعة واحدة او كان عمرها اقل من  - 5
او لم تأخذ اللقاح نهائيا ال بالميالدي  سنة  12الطالبة الت 

وتشعر المدرسة فورا  أن يتغن  وضعها الصحي وتصبح محصنه  تحرص  للمدرسة وتكون دراستها عن بعد ال
 . عند اتمامها للجرعتي   

ي المدرس - 6
ام بلبس الكمامة طول الوقت ف   . لسالمتها ة عىل الطالبة االلن  

وعندتبليغ الوزارة  يمنع إحضار الجواالت إل المدرسة حيث ال صحة لما تم تداوله عنر منصات التواصل  - 7
 . بالسماح سيتم اشعاركم لنا

ي لم تتلق  اي جرعة وليس لديها اي تقارير   -8
ي جرعات اللقاح حيث الطالبة الت 

ي اتمام تلق 
الرجاء االرساع ف 

بية تثبت اعفائها سيحتسب لها غياب. ط  
 شاكرين لكم حرصكم وتوعيتكم لسالمة طالباتنا
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