
  
 
 
 
 
 
17 March 2020 

 
 السالم علیكم  ورحمھ هللا وبوكاتھ 

 
 اعزائي اإلباء واالمھات المحترمین

 
 خطط ونصائح لمواجهه كورونا فايروس المستجد والطارئء 

 
ي هذا الوقت المحي�ي والعص�ب 

و�دكم بمعلومات لنطمئنكم �ف ف  اتواصل معكم اليوم ل�ت
 

لفايروس كورونا والذي من المتوقع والمفهوم انه س�سبب خوفا وقلقا ل�م. ان االنتشار ال��ــــع   
ال�ه فاننا سنآخذ االحت�اطات المسبقه ،الالزمه لسالمتكم ورعايتكم لحاالت وامور   كمديرە لمدرسه ال�ل�ه االسالم�ه العالم�ه االس�ت

ي المستقبل. 
 غ�ي متوقعه �ف

 
ات او اشتباهات باالصابه بالفايروس بمدرستنا ومع ذلك فاننا لن �ستطيع ان نمنع  اود اعالمكم �شكل واضح انه ال يوجد أي تآ��د

 حدوث ذلك . 
 

 ما �ي عالمات االصابه بالفايروس ؟
 

ي درجات الحرارە 
 .ارتفاع �ف

 . سعال جاف
 . الم بالحلق والحنجرە

ي التنفس 
 . ضيق �ف

 
ي من أي من هذە االعراض فعل�ك مراجعه الطب�ب والع

ي المعافاە ان كنت تعايف زل الص�ي حيت  
ي الشفاء التام   العزل الص�ي : عدم االختالط باالخ��ن والبقاء بالب�ت حيت

 

 نصائح صح�ه للطالب 
 

ي الب�ت. 
 أي طالب �شعر باالع�اء عل�ه البقاء �ف

ي للمدرسه م��ض سيتم اعادته للب�ت ع�ي الفور  
 أي طالب �أيت

ي وان كانت االعراض لغ�ي قايروس كورونا  ي المدرسه. ١٩-ارجوا تفهمكم وتعاونكم معنا حيت
ف �ف فاننا ال �مكن تقبل الطالب الم��ضني  

ف فورا.  ي حاله اذا اتصلنا بكم لتاخذوا ابنائكم ان كانوا م��ضني
 نرجو تعاونكم معنا �ف

 
 

ي المدرسه المح
افظه ع� سالمّه وصحّه أوالدنا �ف  

 
ور�ه وغ�ي  اساس�ه او تاج�لها لوقت اخر.   هذا الصباح قررت الغاء أي �شاطات غ�ي �ف

ي المجتمع وهذا ال �ح�ي ابناءنا فقط بل عائالتنا وكل المجتمعات .. 
 هذا تخط�ط وتوج�ه اداري للحد من انتشار الفايروس �ف

ي المستقبل الق
ي الصفوف(الفصول) وعدم التجمع  هذا يتطلب �ف

��ب ان �ح�ف اإلباء ابناءهم للمدرسّه وال يتطلب منهم الدخول �ف
ي المدرسّه . 

 �ف
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ي الغ�ت:   من الفعال�ات الغ�ي اساس�ه اليت
 

ي (  واال�سجام  االتحاد يوم -１
موا ان  الطالب  من  نطلب  فاننا  ذلك ،مع مارس  ١٩)  الهارمويف ف ي   باللباس  �ل�ت

ايث ي  عل�ه المتعارف ال�ت
  �ف

ي  بنشاطات وس�شاركون  حضارتهم
 ) لوحدە طعامه واحد كل(  الطعام  مشاركهّ  �سمح وال ،) فصولهم( صفوفهم �ف

ي كل فروع المدرسه.  -２
 تأج�ل السباحه �ف

ي)   -３  تأج�ل سباق البالد (كروس كن�ت
ي قائمتنا وسنعاود العمل به عندما �شعر   -４

 باألمان واالستعداد . تأج�ل مسابقّه القران ال���م السن��ه ، وهو حدث مهم �ف
 أي �شاطات غ�ي مهمه سيتم تاج�لها او الغائها.  -５

 
 

 اإلجراءات للصالە والجمعه 
 

ف صحه ،سالمه الجميع بكل قل��نا واستطاعتنا، ولهذا كقرار  احت�ا�ي مدعوم   ي هذە األوقات العصيبه علينا اتخاذ قرارات مراعني
�ف

: من ائمه المدرسه فاننا سنخطط لصالە  الحمعه والجماعه كالتا�ي  
 

 الصالە
 

ـــــــــــــــــــ ي   -من مرحله التمه�دي ـ(ب��ب) ــــــــــــ
الرابع االبتدايئ  

ي صفوفهم(فصولهم)
 ال يوجد تخط�ط للصالە لهم ،  وع�ي كل حال فاننا �شجع الطالب بالصالە االنفراد�ه �ف

 
ي 

ي صفوفهم وسيؤم االمام للصالە ا، المدرس او مجلس الطلبه. من الصف الخامس ـــــــــــــــــــــ الصف الثايف
ف س�صلون �ف ع�ش  

ي ع�ش 
ي ف�ع كرارە (غولد كوست) ستقام الصالە بالقاعه من صفوف (فصول ) الخامس  ـــــــــــــــــ الثايف

 �ف
 .  ع�ي جميع الصالب احضار سجادە صالە خاصه بهم ومنشفه واخذها �شكل يو�ي

 
 

 صالە الجمعه
  

ي أي من فروغ  
ي القاعه وعل�ه فال �سمخ آلي من اإلباء واألها�ي للحضور لصالە الجمعه �ف

ي الوقت الحا�ف �ف
ي صالە الجمعه �ف

ستل�ف
 المدرسه. 

ي  .  المرحله التمه�د�ه (برب) ـــــــــــــــــــــــــــ الصف (الفصل) الرابع ال يوجد لهم أي تخط�ط لصالە الجمعه ول�ن �شجعهم للصال
ە �ف

 صفوفهم. 
 

ە لصفوفهم ع�ي  فه المبا�ش ي ال�ش
ي ع�ش للذكور فقط تكون صالە الجمعه �ف

ان   .  المرحله من الصف الخامس ــــــــــــــــــــــــ الصف الثايف
ي تمام الساعه 

دق�قه يوم الجمعه.  ١٢:٤٥يؤمهم االمام �ف  
ي القاعه فقط للذكور. ف�ع كرارە (غولد كوست) ستقام الصالە للصفوف من الخامس ــــــــــــــ

ي ع�ش  �ف
ــــ الثايف  

 
ف فيها.  ي الصفوف ع�ي ان �صلني

ي ع�ش للبنات سيبقون �ف
 .  صفوف الخامس ـــــــــــــــــ الثايف

 
 

ي الحاالت الطارئه
ل�ه �ف ف  التخط�ط للدراسه الم�ف

 
ي حال

ي هدا الوقت العص�ب ،الغ�ي مستقر ، اود ان أؤكد ل�م اننا تعمل جاهدين للتحض�ي �ف
ورە  �ف ي حاله ال�ف

اعالق المدرسه �ف
 القصوي.. 

ي الحاالت التال�ه: 
 ستغلق المدرسه �ف

ي المدرسه . 
 .  ازا تآ�د أي أصابه بالفايروس �ف

 .  .  لالحت�اط والمحافظه ع�ي سالمه المدرسه واألها�ي
ي حاله ادا ما تم دلك اود 

ي الوقت الراهن ال يوجد أي تخط�ط العالق المدرسه ول�ن �ف
اعالمكم بالتا�ي : �ف  



 . ف ي الب�ت من قبل المدرسني
 .  قمنا بتحض�ي حزم دراس�ه تعل�م�ه للطالب للدراسه �ف

 .  هذە الحزم �شمل نظام تعل��ي ، مواد وأسال�ب ت����ه تعل�م�ه . 
 .  ال يوجد أي تعل�م جد�د. 

. .  المادە االسالم�ه أ�ضا ستكون مشموله الحزم الذراس�ه لمتابعه التعل�م اإلسال  �ي  
 

هم ذلك.  ف ل ولن تحرمهم من اتمامها ولن ��ف ف ي الم�ف
 البحوث الدزاس�ه(اسا�منتس) سيتم تعد�لها للعمل عليها �ف

 سيتم ارسال أوراق مطبوعه جاهزە مع الحزم الدراس�ه هذا األسب�ع. 
ي حاله الحاجه لها. 

ي حقيبه المدرسه �ف
 الرجاء ابقائها �ف

 
 
 

 مادا نحتاج من اإلباء واالمهات؟
 

: اود ا ي المدرسه ونرجو منكم التح�ي بالص�ب والتفهم، وعل�ه اطلب منكم ما ��ي
ف م�ي �ف ي و�العاملني ن اشكركم لثقتكم يب  

 
ي الب�ت  

 .  ادا كان الطالب م��ضا ارجو ابقائه �ف
ي حاله سفر عل�كم االخذ باالعتبار بانه بعد عودتكم س�كون هناك حجر ص�ي ، وعل�كم اخبار ادارە المد

رسه باال�م�ل  .  ادا كنتم �ف
ي حاله السفر. 

ي �ف
ويف �د االل��ت  او ال�ب

 
�دي ، والمتابعه   ، العنوان ال�ب ي

ويف �د االل��ت .  ارجو تجد�د المعلومات عن تفاص�ل ح�اتكم (استمارە شخص�ه) من رقم التلفون ، ال�ب
 مع الف�ع الذي تنتمون له  للمدرسه. 

 
 

ا ، ا،د  ان الفت انتباهكم اننا كا�ە للمدرسه ف نحن   وأخ�ي ال�ه نحن لسنا مجوعه طالب ، اباس وموظفني االسالم�ه الدول�ه االس�ت
ي هذە األ�ام العصيبه . 

 كعائله متحدە مع بعضنا البعض �ف
 

 ارجو منكم اتباع نصا ئح وارشادات الع�ادات الطب�ه واالرشادات الصح�ه والعن�ا�ه بصحتكم وسالمتكم واحبابكم. 
 

ء �ساوي خسارە صحه ابناءكم  ي
 ال �ش

 
ي نمتحن فيها  ي هدە األ�ام اليت

 ثان�ا:  ارجو دعمكم ودعاءكم �ف
 

ئ ط��قنا و�رزقنا الخش�ع والتذلل والرؤ�ه الحق.   ادعو هللا ان �ضيي
 

 ادعو هللا ان يهدينا و�رزقنا الخش�ع والخض�ع والرؤ�ه الحق 
 

 باذن اللــــــــــــــــــــــــــــــه وان شاء هللا تعا�ي 
 
 

ف هارمن   ك��ستني
 

 المديرە 
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