
 

 

 

، ونتمنى بأن تكونوا  2023- 2022بطالبها الحاليني والجدد يف العام الدرايس الجديد    مدارس النزهة للغات  ترحب
 قد أمضيتم إجازة صيفية سعيدة، وممتعة، ومثمرة، ومليئة بكل ما هو جيد ومفيد.

حقيقي أن نكون جزًءا من مجتمع يهتم فيه اآلباء، واملعلمون، والطالب، ببعضهم البعض، ويسعون لبناء  إنه لرشف  
 عالقات إيجابية تدعم النجاح األكادميي والنمو االجتامعي. 

   االحتفال"- التجديد   - "االرتقاء ترفع املدارس هذا العام شعار 

بطالبنا هذا العام الدرايس، وتحقيق منو  لالرتقاء  املساعدة    عىل جميع طالبنا وموظفينا وأولياء األمور يف   معتمدين
 بكل نجاح نحققه ونصل إليه.االحتفال  ، معاالبتكارأكادميي واجتامعي للطالب من خالل 

 
والثالثني بحامس شديد وعمل وجهد متواصل، حيث نعمل عىل إعداد    السادس تبدأ مدارس النزهة للغات عامها  

املدارس. داخل  لطالبنا  الوشيك  لالستقبال  بها  والعاملني  لتشمل  فقد    املدرسة  العمل  خطة  من    العديدوضعنا 

للمدرسة الكامل  اليومي  الحضور  مع  بالتزامن  هذا  كل  الرياضية،  واملسابقات  واالحتفاالت  والرحالت   .األنشطة 

 ومناسب. هدف املدرسة هو تقديم مستوى أكادميي متميز لطالبنا يف مناخ ثريف

وحيث إننا نجهز لبداية العام بروح حامسية متميزة؛ فإننا نطمع يف دعمكم ومساندتكم للمدرسة كام عودمتونا  

 دامئا للوصول بأبنائنا لكل ما نرجوه لهم.

للعام   للتحضري  الخطة والتعليامت  إليها عند  نقدم لكم هذه  للرجوع  بها  لذا يرجي االحتفاظ  الجديد؛  الدرايس 

وذلك    www.nozhaschools.com  الخاص باملدرسة  الرسمي   الحاجة، كام يرجي رضورة متابعة املوقع اإللكرتوين

  .ملتابعة كافة أخبار املدرسة، وكل ما هو جديد يوميًا

يحتوي عىل بيانات    حيث   )اضغط هنا(  عىل موقعنا اإللكرتوين بعناية (  )رضورة قراءة  كام يرجي  
  .ة وطرق التواصل مع إدارة املدارس مفصلة حول املدرسة وإدارتها ورؤيتها والسياسات املتبعة والقواعد املطبق 

ملتابعة أنشطة املدرسة  shttps://www.facebook.com/nozhaschool  كام ميكنكم متابعة صفحتنا الرسمية عىل موقع
 والطالب طوال العام. 

 
 

 

http://www.nozhaschools.com/
https://www.nozhaschools.com/hijaz/ar/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d9%88%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1/
https://www.facebook.com/nozhaschools


 

 

والطالبات برضورة • الطلبة  أبنائنا  و   التنبيه عىل  اإلجتامعي  التباعد  قواعد  أثناء مراعاة  اإلحرتازية  اإلجراءات 

 تواجدهم باملدرسة.

 أو مطهر لليدين، ومناديل ورقية، ومناديل مبللة خاصة به.( اليدلتعقيم چل يجب أن يحرض الطالب ) •

نع متاًما مشاركة أي أدوات أو أغراض بني الطالب.  •  ميم

تقع مسئولية خلو الطالب من أي أعراض مرضية، ومتتعه بصحة جيدة قبل دخوله املدرسة أو سيارة املدرسة  •

 عيل ويل األمر بشكل كامل. 
ال قدر   -إيجايب  هتشخيص  أي مرض معدي أو تم  ويل األمر إبالغ املدرسة حال كان لدى الطالب   يجب عىل •

 .19، أو كان مخالطًا لحالة ثبتت إصابتها بكوفيد 19لكوفيد  -الله

حضور جميع الطالب أول يوم درايس يكون مبعرفة ويل األمر؛ حيث لن تبدأ خدمة السيارات املدرسية يف  •

 .انرصاف اليوم األولالعمل إال يف 
 

 



 

 

 .شارك التعليامت والرؤى املذكورة أعاله مع أبنائك •
 ادعم تعليامت املدرسة أمام أبنائك حتى يشعروا باإليجابية تجاه العودة إىل املدرسة. •

اآلخرين، وتجنب   • بينهم وبني  آمنة  الحفاظ عىل مسافة  أهمية  أبنائك  العناق  أكد عىل  اللمس مبا يف ذلك 

 .واملصافحة وعدم استخدام أدوات الغري نهائيًا

 .اليد والصابونچل ل ا أكد عىل أبنائك أهمية غسل اليدين بالشكل الصحيح واالستخدام املتكرر •

 واطلب من أفراد أرستك أن يتلقوه أيًضا.  19احرص عىل تلقي اللقاح ضد كوفيد  •
 

 

خطةة العمةل لهةذا العةام تعتمةد عىل نلةام التعليم املةدم" ونه" "الفصةةةةل املقلوب" معتمةدا عىل اسةةةتخةدام 

وذلةك اعتامًدا عىل رضورة متةابعةة . منةاذ  تصةةةنيل "بلوم" التي تعزز مهةارات التفكري واإلدراك لةدى الطالب

  معلمينا األفاضةةةل، وسةةةنقوم برفعها عىل منصةةةةدروس مصةةةورة تم إعدادها وتقدميها بواسةةةطة نخبة من 
COLNN .عىل أن تتم مناقشتها بني الطالب واملعلم بالفصل للوصول إىل كل مهارات التفكري واإلدراك 

وفًقا    ليها إحال االحتيا   –حصة  أونالين    أوالعملية التعليمية سةتتضةمن حضةور الطالب إىل املدرسةة يوميًا،  

تم تفعيةل حسةةةةابةات الطلبةة وأوليةاء األمور عىل  سةةةي  . لرؤيةة املةدرسةةةة األكةادمييةة أو أي ظروف مسةةةتجةدة 

COLNN  التواصلية صعوبة أو مشكلة تقنية يرجي أ ويف حالة مواجهة ، 2022سبتمرب  25بداية من األحد 

 الحقا. األرقام املذكورة باملدرسة عىل  LMS مسئويل قسم المع 

 

 

ستجدين تحتوي عىل معلومات عن  سيتم إرسال رسالة نصية عىل الهاتل املحمول ألولياء أمور الطالب امل  •

وكيفية استخدامها، وأيضا سيتم ارسال فيديو توضيحي لرشح استخداماته، وإرسال رابط    COLNNمنصة

 لالستعالم عن اسم املستخدم وكلمة املرور لكل طالب. 

وذلك ملساعدة   25/9/2022  األحدلكل املواد وكل املراحل بدًءا من يوم    اتمراجعو ستوفر املدرسة فيديوهات   •

 أبنائنا عىل بدء العام الدرايس بنشاط ومساعدتهم عىل تذكر أهم الدروس.

 

  



 

 

مرحلة رياض األطفال الحضور يف األيام املذكورة أدناه لتسليم قامئة األدوات املطلوبة يجب عىل أولياء أمور  

واضًحا الطفل  اسم  عليها  يكتب  أن  ويجب  كل طفل  الهويةو   ، من  بطاقتي  الخاصني   ID CARDS  استالم 

 . أول أيام الدراسة( ID Card)البد من ارتداء الطفل بطاقة الهوية بالطفل 

بالحض االلتزام  املواعيد املحددة لكل صليرجي  اليوم  .  ور يف  الطفل يف هذا  الزي  يرجي اصطحاب  مرتديًا 

 . املدريس 

 



 

 األحداالبتدايئ الحضور إىل مكتب االستقبال باملدرسة خالل يومي والثاين األول  نيعىل أولياء أمور طلبة الصف

من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك إلستالم كارت  26/9/2022 واألثنني 25/9/2022

 وكارت االستالم.  ID Card تعريل الطالب

؛ لكل صل  دورة انرصاف اليوم الدرايس األولخدمة سيارات املدرسة ستبدأ يف العمل يف  ملحوظة هامة :

 لذلك فحضور الطالب يف يوم لقاء التعارف يكون مبعرفة ويل األمر.

 



 

  



 

ا، كةةام سةةيتم تعقةةيم جميةةع األسةةطح املسةةتخدمة )مثةةل  • مقةةابض األبةةواب، سةةيتم تعقةةيم املدرسةةة يوميةةً

 .حافة السالمل ...الخ( باستمرار. وسيتم تنليل وتعقيم دورات املياه بصفة دورية

نشةةجع أبناءنةةا عةةىل إحضةةار املةةأكوالت الخاصةةة بهةةم مةةن املنةةزل جةةاهزة وال تحتةةا  ألي تةةدخل مةةن  •

املعلةةامت بالنسةةبة للطفةةال وإحضةةار زجاجةةة ميةةاه خاصةةة بهةةم حيةةث لةةن يسةةمح مبشةةاركتهم للطعةةام 

لتقويةةة والرشةةاب مةةع زمالئهةةم ويجةةب األخةةذ يف االعتبةةار اختيةةار نوعيةةات أطعمةةة صةةحية ومفيةةدة 

 لوقاية من األمراض.املناعي واالجهاز  
 سيتم االستعانة مبلصقات توعوية يف مختلل أنحاء املدرسة لرفع التوعية الصحية لدى الجميع. •

 يحلر متاًما عىل الطلبة إحضار الكحول السائل حفاظًا عىل سالمتهم وسالمة زمالئهم. •

بنةةات بالصةةفني الخةةامس )عةةدا زي ال نؤكةةد عةةىل حرضةةاتكم أنةةه ال يوجةةد أي تغيةةري يف الةةزي املةةدريس •

ا باملرحلةةة اإلعداديةةة طلةةونبةةدالً مةةن البن چيةةبوالسةةادس االبتةةدايئ، اصةةبح  ، (وهةةو نفةةس املتبةةع حاليةةً

ي طالةةب بحضةةور اليةةوم  بأنةةه لةةن يسةةمح أل وهةةو متةةوفر يف منافةةذ البيةةع املشةةار إليهةةا سةةابًقا، علةةاًم 

 الدرايس يف حالة مخالفة الزي املدريس.

هةةو وسةةيلة فعالةةة للحاميةةة والعةةودة للحيةةاة الطبيعيةةة. وتلقةةي اللقةةاح  19كوفيةةد التلقةةيح ضةةد فةةريوس  •

 .يقلل من خطر العدوي

أو أية معلومات  إخفاء  والتعامل بشفافية وعدم  الكامل معنا  التعاون  األمور رضورة  أولياء  بالسادة   نهيب 

الطلبة والعاملني باملدرسة حيث إن األولوية أعراض لدي الطالب، ورضورة تحمل املسئولية تجاه أبنائهم وكل  

 األويل هي الحفاظ عىل صحة أبنائنا والعاملني وسالمتهم.

 



 

  

 .صباًحا 7:20يبدأ اليوم الدرايس يف الساعة  •
 افاالنرصةةويجةةب االلتةةزام مبواعيةةد صةةباحاً   7:00ال يسةةمح بحضةةور الطالةةب إيل املدرسةةة قبةةل السةةاعة •

، والتةةزام حرضةةاتكم ظهةةرًا 3:30املةةذكورة أدنةةاه حيةةث لةةن يسةةمح للطالةةب بةةاملكو  باملدرسةةة بعةةد 
ا منةةا عةةيل سةةالمة أبنائنةةا حيةةث لةةن يتواجةةد إ اف  بهةةذه املواعيةةد محةةل تقةةدير واحةةرتام وذلةةك حرصةةً

 .قبل أو بعد هذه املواعيد
 ظهراً. 2:15 موعد تحرك سيارات املدرسة الساعة •
ملةةن يرغةةب سةةتفتح أبةةواب املدرسةةة النرصةةاف طةةالب ريةةاض األطفةةال الةةذين ينرصةةفون مبعرفةةة ذويهةةم  •

. ولةةن يسةةمح ظهةةراً  1:45ويعةةاد إغالقهةةا يف متةةام السةةاعة  6بوابةةة مةةن  ظهةةراً  1:30يف متةةام السةةاعة 
وسةةيعاد فةةتح  بةةدخول أوليةةاء األمةةور قبةةل أو بعةةد هةةذا املوعةةد لتنلةةيم عمليةةة خةةرو  الطةةالب بأمةةان

 مع موعد انرصاف باقي مراحل املدرسة.ظهرًا  2:35األبواب مرة أخرى يف متام الساعة 
 .ظهرًا 1:45سيكون يف الساعة  )فقط( موعد انرصاف الصل الثاين الثانوي •
املسةةةموح لهةةةم باالنرصةةةاف  – (بنةةةني)الثةةةانوي الصةةةل األول املرحلةةةة اإلعداديةةةة و  انرصةةةافموعةةةد  •

 .4بوابة من  ظهراً  2:15 سيكون الساعة – مبفردهم
املسةةةموح لهةةةن باالنرصةةةاف  –( بنةةةات)الثانويةةةة  الصةةةل األولموعةةةد انرصةةةاف املرحلةةةة اإلعداديةةةة و  •

 .4 بوابةمن  ظهراً  2:25سيكون الساعة  –مبفردهن 
 ظهةةراً  2:35سةةتفتح أبةةواب املدرسةةة النرصةةاف بةةاقي املراحةةل مبعرفةةة أوليةةاء أمةةورهم يف متةةام السةةاعة  •

 .4 وبوابة 3 بوابةمن 
يرجي من السةادة أوليةاء األمةور الحةرص عةىل عةدم تةرك سةياراتهم يف أمةاكن غةري مسةموح االنتلةار بهةا  •

ا عةةدم التكةةدس أمةةام بوابةةات الخةةرو  عنةةد حضةةورهم الصةةطحاب أبنةة ا عةةىل سةةالمة وأيضةةً ائهم حرصةةً
 الجميع.

 يحلر تجول السادة أولياء األمور داخل املدرسة أثناء توقيت اصطحاب الطلبة.  •
ظهةةرًا  2:00وحتةةى السةةاعة  صةةباحا 8:00مكاتةةب االسةةتقبال وخدمةةة أوليةةاء األمةةور تعمةةل مةةن السةةاعة  •

 متاًما ولن يسمح بالدخول إال يف هذه التوقيتات فقط.
 

 



 

 

يجب أن    أحدهام   . والصل األول االبتدايئ  رياض األطفال  لطلبة  ID CARDSهوية    تيسيتم إصدار بطاق  •

يوميً ال يرتديه   للمدرسة  عند حضوره  باملدرسة طالب  األول  الشهر  يوم ويف  أول  الرحالت  أثناء  و   ا خاصة يف 

من قبل الشخ  البالغ الذي يستلم الطفل من    الدرايس  عىل مدار العاميوميًا  واآلخر يتم تقدميه    ،املدرسية 

طفال إلخوتهم باملدرسة إال سيارات املدرسة مع العلم بأنه ال يسمح بتسليم األ مستقالً  املدرسة إذا مل يكن  

كام يتم إصدار بطاقة تسلم فقط للصل الثاين االبتدايئ   عدادية وبوجود كارت االستالم.بداية من املرحلة اإل 
 وط. تستخدم بنفس الرش 

، وبحد أقىص  لن يسمح للطالب باالنرصاف خالل اليوم الدرايس إال يف حاالت الرضورة القصوى والغري متكررة •

ويكون    وتنفيًذا لقرارات وزارة الرتبية والتعليم وهذا لضامن انتلام العملية التعليمية    ظهرًا  1:00قبل الساعة  

 . ناظر املرحلة   واإلذن املسبق من ذلك بحضور ويل األمر  

تؤمن مدارس النزهة للغات بأن التواصل البناء هو مفتاح النجاح. لذا يف حال وجود أي استفسار أو شكوى 
علام بأنه ال يلتفت ألي شكوى من  نرحب باستقبالها من خالل قنوات االتصال الرسمية الخاصة باملدرسة )

 (. أخري خالل أي وسائل 

  COLNNميكنك إرسال أي رسالة أو استفسار أو شكوى من خالل حساباتكم عىل املنصة اإللكرتونية للمدرسة   •
عىل أن يكون الرد  حيث إنها وسيلة االتصال الرسمية األرسع واألسهل بني ويل األمر واملدرسني وإدارة املدرسة

 . ساعة 48 خاللالرد يف  يوم الخميس يكون اساعة طوال األسبوع عد 24خالل 

االبتدايئ ميكنهم إرسال رسائل مكتوبة من خالل مفكرة والثاين  األول    نيأولياء أمور مراحل رياض األطفال والصف •

الخاصة بكل طفل حيث إنه يجب إرسالها اىل املدرسة واالطالع عليها يف البيت   NLS PLANNERاملتابعة  

نأمل من سيادتكم قضاء وقت مع طفلكم يف تصفح تلك املفكرة وما تحتويه من  و ،  يةكقناة اتصال رسم يوميًا
معلومات متنوعة لتساعدوه عىل بناء شخصية واسعة املدارك وتنمية العديد من املهارات من خالل طرق  

 . محببة لديه مع قضاء وقت تعلم ممتع للطفل مع األهل

بكم ؛ حيث يرشفنا استقبالكم يوميًا حال وجود أي شكوى أو مكتب خدمة أولياء األمور باملدرسة يرحب   •
ظهرًا، ولن   2:00صباًحا وحتى الساعة    8:00وهي من الساعة    طلب او استفسار، مع مراعاة االلتزام باملواعيد

 .ارتداء الكاممة طوال فرتة التواجد يسمح بالدخول اال يف هذه التوقيتات فقط مع رضورة

شكوى أو استفسار يف رسالة خاصة عىل رسائل الصفحة الرسمية للمدارس عىل موقع    كام يسعدنا استقبال أية •
 Facebook.التواصل االجتامعي  

 
  

https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F197946430244940%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink


 

 

ضاً االتصال عىل األرقام التالية: حالة غياب الطالب أو وجود أى استفسار أو شكوى ميكنكم أي   

         

                           

         

                             
 
 

         

   –          
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