بنام خداوند جان و خرد
اولیای عزیز و ارزشمند
سال تحصیلی جدید بر شما فرخنده و مبارک باد
خداوند متعال را سپاسگزاریم که با عنایت و برنامه ریزی خوب دولت گرامی امارات عربی متحده
واکسیناسیون به صورت گسترده انجام شده است و شیوع ویروس کرونا با دقت تمام مهار گردیده و روز
به روز روند کاهشی را طی می نماید .و نگرانی ها به امید به آینده ای بهتر بدل گردیده است .
مطابق اطالع رسانی قبلی در خرداد ماه از روز یکشنبه هفتم شهریور ،مطابق با بیست و نهم آگوست
کالس های درسی به حول و قوه الهی آغاز می گردد .
با عنایت به ایمیل ارسالی از  KHDAکه دیروز به دست ما رسیده است توجه شما را به نکات زیر جلب
می نمایم .
- 1کلیه مدارس از سوم ماه اکتبر بجز موارد استثا صد در صد به صورت حضوری برگزار می گردد
- 2تزریق واکسن کرونا برای دانش آموزان  12سال به باال الزامی است
- 3کلیه دانش آموزان و کادر اجرایی ملزم اند برای ورود به مدرسه گواهی تست منفی کرونا ارایه
دهند
- 4اولیای عزیز در صورت درخواست ،موقتا می توانند تا پایان ماه سپتامبر فرزندان خود را ابه
صورت آنالین ثبت نام نمایند و از یکشنبه سوم اکتبر بجز موارد استثا سایر دانش آموزان بایستی
به صورت حضوری در کالس های درسی شرکت نمایند .
- 5رعایت پر وتکل های ابالغی از KHDAو وزارت آموزش و پرورش امارات برای اولیا و دانش
آموزان عزیز الزامی است

- 6برای آشنایی بیشتر اولیای گرامی کارگاه آموزشی پروتکل های بهداشتی در جهت چگونگی
بازگشایی مدرسه ،چهارشنبه اول سپتامبر راس ساعت  5عصر در تیمز گروه مجمع عمومی
اولیا و مربیان برگزار می گردد.
- 7برای رعایت ایمنی بیشتر و دادن فرصت به خانواد ه های عزیز برای ترزیق واکسن کرونا به
فرزندان دلبند خود ،دو هفته ابتدای سال تحصیلی کلیه کالس های درسی بجز مهد و پیش
دبستانی و پایه اول ابتدایی به صورت آنالین برگزار می گردد .
- 8جشن بازگشایی مدرسه راس ساعت  8صبح یکشنبه  22/8/2221در تیمز گروه دانش آموزان
مجتمع آموزشی و بین الملل آداب برگزار می گردد
- 2جشن شکوفه ها راس ساعت  2صبح همان روز در مجتمع به صورت حضوری برگزار می گردد.
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کتاب های درسی پس از وصول در مجتمع توزیع می گردد
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اولیای عزیز می توانند از هم اکنون لباس فرم مدرسه را به شرکت .بیروز فشن سفارش

داده تا پس از مشخص نمودن سایز در موعد مقرر دریافت نمایند .برای کسب نوبت و دریافت
اطالعات بیشتر با شماره  2527252571سرکار خانم سالمت در تماس باشید
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