
 
 

 
 

 

   بمدارس المكتشف العالميةمرحلة االبتدائية إجراءات الحضور لطالب التعميم 

.odeMampus C-oving to the onMrocedures of PThe  

 المكتشف العالمية  مدارس :من

 الطالب  مور أ أولياء :ال  
   

 والطالبات من الصف األول للسادس االبتدائ 

مرحلة إجراءات الحضور لطالب التعميم  :الموضوع
 البتدائية ا

 2022يناير  19 األربعاء :التاري    خ

From:     AL Moktashef International Schools 

To:          Grade 1-6 parents 

Subject: The procedures of moving to the on-
campus mode 

Date:    Wednesday, January 19, 2022 

 أولياء األمور الكرام...  
 

من  ابتداء  أبنائنا وبناتنا الطالبة نرحب بكم وسعيدين بعود 
واستعدادا للعودة نفيدكم   2022يناير  23يوم االحد الموافق 

 :  بالتال  
 

1.  :    الدوام المدرس 
سيكون حضور الطالب والطالبات لمقر المدرسة  1-1

اير  1الثالثاء حتى  يناير   23ابتداء من االحد بالتناوب  فبر
ان يتم تقسيم الطالب والطالبات ال    عىل 2022

ن    الدراسية. المرحلة  عىلبناء مجموعتي 
 
مراحل المدرسة   لكل   ا حضوريالدوام سيكون   1-2
ابتداء من  من )األحد إل الخميس(   طيلة أيام األسبوعو 

اير   6الموافق   االحد    . 2022 فبر
 

 مجموعات الحضور:  .2
 : قسم البنات

  وال  
 . خامسالمجموعة األول الصفوف األول والثائن

 . سادس المجموعة الثانية الصفوف الثالث والرابع وال 
 : قسم البني   

 . الخامس الصف المجموعة األول:  
 السادس. وف الرابع و الصف المجموعة الثانية: 

 
 

 :  الحضورقع امو  .3
ات  بنالصفوف طالبات   : (ح  الشاط  ) قسم البنات  -

ن من  باإلضافة   السادس ال من األول  صفوف البني 
 صفوف أولية(. ) للثالث األول 

Dear Parents, 
We are thrilled to welcome our students back to 
campus on Sunday, January 23, 2022. In preparation 
for this return, we would like to inform you of the 
following: 
1- School hours: 
1-1 Boys and girls will attend the school campus 
alternately, starting from Sunday, January 23, until 
Tuesday, February 1, 2022, provided that students 
are divided into two groups based on their grade 
level. 

 
1-2 Physical attendance will be for all grade levels 
on a daily basis (Sunday to Thursday) starting 
Sunday, February 6, 2022. 
2- Groups of Attendance: 
Girls' Section: 
Group 1: Grades 1,2,5 
Group 2: Grades 3,4,6 
 

Boys’ Section: 
Group 1: Grade 5 
Group 2: Grades 4,6 
 

3- Attendance locations: 
Girls' Section (Al-Shate’e District):  
Girls’ students of grades 1 to 6 
Boys’ students of grades 1 to 3 (Elementary) 
 



 
 

 
 

 
طالب الصفوف من  :  (ح  النعيم)سم البني   ق -

ن االصف  الالرابع الصف   .  لسادس بني 
 
امنةا. 4 حرصا منا عىل سب  العملية   : لصفوف المب  

عد للطالب   ل لكل مرحلةتوفب  فص  التعليمية تم 
ُ
عن ب

  الذين يتعذر حضورهم ألسباب صحية  والطالبات
 . إدارة المدرسة فاهمة وموافقةمال وذلك بعد 

 
 

 مرحلة: قناة يوتيوب لكل  . 5
قناة خاصة لكل مرحلة تحتوي عىل فيديوهات  

ن  ح بواسطة معلمي  لت  سج ومعلمات المواد شر
مدرسة المكتشف  بناء وبنات  أل خصيصا 
 .  العالمية

 
 : واالنرصاف مواعيد الحضور  .6
صباحا   7:45الحضور ألربعاء األحد ال ا : من قسم البنات 

 ظهرا   45: 1 واالنرصاف
 ظهرا.   1:00 واالنرصاف  7:45يوم الخميس الحضور 

صباحا   7:30 الحضور ألربعاء ا إل  : من األحد قسم البني   
 ظهرا  1:30 واالنرصاف

 ظهرا.  45: 12صباحا واالنرصاف   7:30الخميس الحضور يوم  
  

  الوقت  يجب       
 
حضور وانرصاف الطالب والطالبات ف

تفعيل تطبيق بلورايد  تحميل و عىل أن يتم   المحدد 
 . من أجل الخروج األمن ومنعا لالزدحام لالنرصاف

 
 
 
 
 
 

7 .  : والطالبات  يجب عىل جميع الطالب الزي المدرس 
 . ام بارتداء الزي المدرس  ن    االلبى

 
 
اجراء االختبارات سيكون بناء عىل   : االختبارات. 8

سواء حضوري أو   لطالبلمجموعة ا الوضع الحضوري 
  سوف يتم اإلعالن عنها.  

 عن ٌبعد ووفقا للجداول التى
 

 
Boys’ Section (Al-Naeem District):  
Students of grades 4 to 6 
 
4- Parallel Online Classes: to meet the individual 
needs of our students, we are providing an online 
class per grade level for the students who have 
special medical conditions and have submitted an 
official medical report approved by the school 
administration   

 

5- YouTube channel for each grade level: 
Contains videos of recorded lessons for core 
subjects have been recorded by our teachers 
specially for MIS elementary students.  
 
6- Attendance and dismissal timings: 
Girls’ Section:  
From Sunday to Wednesday:  

Attendance at 7:45 am - Dismissal at 2:00 pm 
On Thursday: 

Attendance at 7:45 am – Dismissal at 1:15 
pm 

Boys’ Section:  
From Sunday to Wednesday: 
Attendance at 7:30 am - Dismissal at 1:45 pm 
On Thursday:  
Attendance at 7:30 am - Dismissal at 1:00 pm 
Boys and Girls students must attend and leave on 
time. Parents need to download and activate the 
BlueRide application to facilitate a safe dismissal 
process. 
 
7- School Uniform: Students are required to wear 
the school uniform. 
 
8. Quizzes: Quizzes will be conducted based on the 
students’ mode of study, whether on-campus or 
online, and according to the schedules that will be 
announced. 
 



 
 

 
 

        

  

ازية والوقائية اإلجراءات  .7 ام الطالب  : االحب  ن البى
واحضار  طوال الوقت والطالبات بارتداء الكمامة  

تبادل األدوات م  وعدوالتباعد المعقم الشخص  
  حال ظهور أي اعراض  

الشخصية والمدرسية وفن
ام   ن ل وارسال  مرضية عىل الطالب االلبى ن   المبن

بالبقاء فن
 . تقرير طتر  إل إدارة المدرسة

 
  العمالءإدارة عالقات   .8

أي   وجود حال   : فن
من خالل تطبيق   رجاء التواصل استفسارات 

 . الواتساب عىل األرقام الموضحة ادناه
 

 
  األمهات  استقبال عن  نعتذر : مالحظة هامة

 
  سالمة عىل  حرصا

 ف حال تطلب  . وسيتم الجميع 
 
 األمر. التواصل معكم هاتفيا

 

7. Precautionary and preventive measures:  
Students are to wear a mask at all times, bring 
personal sanitizer, maintain social distance, avoid 
sharing personal/stationary. In case of observing 
any symptoms, the student must stay at home and 
send a medical report to the school administration. 
 
8. Customer Service Administration: In case of any 
inquiries, please contact us on the WhatsApp 
numbers shown below. 
 
Important note: For everyone’s safety we apologies 
for not being able to allow parents on campus. 

 

+966559462614 

966 + 561746664 

Girls’ Section 
G1-2 
G3-6 

+966555231173 
Boys’ Section 

G4-6 

Groups of Attendance Schedule 

Group 1: Grades 1,2,5 
Week 19 from Sunday, Jan.23,2022 to Thursday, Jan.27, 2022 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

           Onsite           Online           Onsite           Online          Onsite 

Week 20 from Sunday, Jan.30,2022 to Thursday, Feb.3,2022 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

           Online           Onsite           Online           Long Weekend         Long Weekend 

Group 2: Grades 3,4,6 
Week 19 from Sunday, Jan.23,2022 to Thursday, Jan.27, 2022 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

           Online           Onsite           Online           Onsite          Online 

Week 20 from Sunday, Jan.30,2022 to Thursday, Feb.3,2022 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday 

           Onsite           Online           Onsite        Long Weekend       Long Weekend 

 


