
 

 

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

اآلباء، واملعلمون، والطالب، بعضهم   يهتم فيه  أن نكون جزًءا من مجتمع  لبناء بإنه لرشف حقيقي  بعض، ويسعون 
 عالقات إيجابية تدعم النجاح األكادميي والنمو االجتامعي. 

   االحتفال"- التجديد   - "االرتقاء ترفع املدارس هذا العام شعار 
املساعدة    معتمدين األمور يف  وأولياء  الدرايس، وتحقيق منو لالرتقاء  عىل جميع طالبنا وموظفينا  العام  بطالبنا هذا 

 بكل نجاح نحققه ونصل إليه.االحتفال  ، معالبتكاراأكادميي واجتامعي للطالب من خالل 
 

حيث نعمل عىل إعداد املدرسة    والثالثني بحامس شديد وعمل وجهد متواصل،  السادستبدأ مدارس النزهة للغات عامها  

من األنشطة والرحالت   العديدوضعنا خطة العمل لتشمل  فقد    والعاملني بها لالستقبال الوشيك لطالبنا داخل املدارس.
فهدف املدرسة هو تقديم   .واالحتفاالت واملسابقات الرياضية، كل هذا بالتزامن مع الحضور اليومي الكامل للمدرسة

 ومناسب.  أكادميي متميز لطالبنا يف مناخ ثريمستوى 

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

 للوصول بأبنائنا لكل ما نرجوه لهم.

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

وذلك ملتابعة كافة    www.nozhaschools.com  الخاص باملدرسة  الرسمي  كام يرجي رضورة متابعة املوقع اإللكرتوين

   .أخبار املدرسة، وكل ما هو جديد يوميًا

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

 ملتابعة أنشطة املدرسة والطالب طوال العام.  Facebookكام ميكنكم متابعة صفحتنا الرسمية عىل موقع 

 

http://www.nozhaschools.com/
https://www.nozhaschools.com/ismailia/ar/دليل-الطالب-وولي-الأمر/
https://ar-ar.facebook.com/nozhaschools/
https://ar-ar.facebook.com/nozhaschools/
https://ar-ar.facebook.com/nozhaschools/


 

 

حرتازية أثناء تواجدهم  اإلجراءات اال جتامعي و ال مراعاة قواعد التباعد ال  التنبيه عىل أبنائنا الطلبة والطالبات برضورة •

 باملدرسة.

 لليدين، ومناديل ورقية، ومناديل مبللة خاصة به. ا( أو مطهًر اليدلتعقيم ل چجب أن يحرض الطالب )ي  •

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

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

 ويل األمر بشكل كامل. 

لكوفيد    -ال قدر الله  -اإيجابيً   هتشخيص  أو تم   عد  أي مرض م    دى الطالبويل األمر إبالغ املدرسة حال كان ل  يجب عىل •

 .19، أو كان مخالطًا لحالة ثبتت إصابتها بكوفيد 19

يف العمل لهذه املرحلة  ؛ حيث تبدأ خدمة السيارات  أول يوم دراسة  يكون مبعرفة ويل األمر  روضة أول  تالميذ  حضور •

 انرصاف اليوم األول.بداية من 
 

 



 

 

 .شارك التعليامت والرؤى املذكورة أعاله مع أبنائك •

 ادعم تعليامت املدرسة أمام أبنائك حتى يشعروا باإليجابية تجاه العودة إىل املدرسة. •

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

 .وعدم استخدام أدوات الغري نهائيًا

 .اليد والصابونل چل  أكد عىل أبنائك أهمية غسل اليدين بالشكل الصحيح واالستخدام املتكرر •

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

العام تعتمد عىل نظام التعليم املدمج ونهج "الفصل املقلوب" معتمدا عىل استخدام مناذج خطة العمل لهذا  

دروس وذلك اعتامًدا عىل رضورة متابعة  . تصنيف "بلوم" التي تعزز مهارات التفكري واإلدراك لدى الطالب

عىل  COLNN  ةمصورة تم إعدادها وتقدميها بواسطة نخبة من معلمينا األفاضل، وسنقوم برفعها عىل منص 

 أن تتم مناقشتها بني الطالب واملعلم بالفصل للوصول إىل كل مهارات التفكري واإلدراك. 
وفًقا    ليها إ حال االحتياج  – حصص أونالين  أو  العملية التعليمية ستتضمن حضور الطالب إىل املدرسة يوميًا،  

 لرؤية املدرسة األكادميية أو أي ظروف مستجدة. 

ية صعوبة أو مشكلة تقنية أ ويف حالة مواجهة ،  COLNNتم تفعيل حسابات الطلبة وأولياء األمور عىل سي

 الحقا.  األرقام املذكورة باملدرسة عىل  LMS ال مسئويل قسمالتواصل مع يرجي 

 

عىل   • نصية  رسالة  إرسال  املسيتم  الطالب  أمور  ألولياء  املحمول  عن  الهاتف  معلومات  عىل  تحتوي  ستجدين 

سيتم     COLNNمنصة وأيضا  استخدامها،  رابط إوكيفية  وإرسال  استخداماته،  لرشح  توضيحي  فيديو  رسال 

 لالستعالم عن اسم املستخدم وكلمة املرور لكل طالب. 
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ا، كييام سيييتم تعقيييم جميييع األسييطح املسييتخدمة )مثييل مقييابض األبييواب،  • سيييتم تعقيييم املدرسيية يوميييً

 .لخ( باستمرار. وسيتم تنظيف وتعقيم دورات املياه بصفة دوريةإحافة السالمل ...

الخاصيية بهييم ميين املنييزل جيياهزة وال تحتيياج ألي تييدخل ميين نشييجع أبناءنييا عييىل إحضييار املييأكوالت  •

وإحضييار زجاجيية مييياه خاصيية بهييم حيييث ليين يسييمح مبشيياركتهم للطعييام  ،املعلييامت بالنسييبة للطفييال

لتقوييية ويجييب األخييذ يف االعتبييار اختيييار نوعيييات أطعميية صييحية ومفيييدة  ،اب مييع زمالئهييموالرشيي

 لوقاية من األمراض.الجهاز املناعي وا
 سيتم االستعانة مبلصقات توعوية يف مختلف أنحاء املدرسة لرفع التوعية الصحية لدى الجميع. •

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

نؤكد عىل حرضاتكم أنه ال يوجد أي تغيري يف الزي املدريس، وهو متوفر يف منافذ البيع املشيار إليهيا سيابًقا، عليام  •

 ي طالب بحضور اليوم الدرايس يف حالة مخالفة الزي املدريس.بأنه لن يسمح أل 

حامية والعودة للحياة الطبيعية. وتلقي اللقاح يقلل مين خطير هو وسيلة فعالة لل  19التلقيح ضد فريوس كوفيد   •

 .ىالعدو 

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

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

 هي الحفاظ عىل صحة أبنائنا والعاملني وسالمتهم. األوىل

 

 

 

 



 

، وذلييك لتيسييري عملييية تسييليم وتسييلم الطييالب 5وبوابيية  2بييوابتني جديييدتني وهييام بوابيية  تييم عمييل •
 وتخفيف الضغط والتزاحم.

 بعييديجييب االلتييزام مبواعيييد االنرصيياف املييذكورة أدنيياه حيييث ليين يسييمح للطالييب بيياملكو  باملدرسيية  •
والتييزام حرضيياتكم بهييذه ، صييباًحا 6:40 أو الييدخول إىل املدرسيية قبييل السيياعة ظهييرًا 2:45  ةالسيياع

ا منييا عيييل سييالمة أبنائنييا حيييث ليين يتواجييد إ اف قبييل أو  املواعيييد محييل تقييدير واحييرتام وذلييك حرصييً
 .بعد هذه املواعيد

 6:40وال يسييمح بتواجييد االطلبيية قبييل السيياعة  صييباًحا 6:50يف متييام السيياعة  الطييابور الصييباحييبييدأ  •
 .صباًحا

، وبالتييايل عييدا رييياض األطفييال لجميييع أبنائنييا الطييالب ظهييرًا 2:15موعييد انتهيياء اليييوم الييدرايس هييو  •
 2:20سيييتم فييتح بوابييات املدرسيية السييتالم الطلبيية غييري املشييرتكني بسيييارات املدرسيية يف متييام السيياعة 

 .ظهرًا
انرصيياف الطييالب املشييرتكني بسيييارات املدرسيية سيييكون ميين خييالل تجمعيييهم وخييروجهم ميين بوابييات  •

 . اف اف مسئويل قسم السيارات واإل إمخصصة لهم مبا ة عىل سيارة املدرسة تحت 
 1:45سييتكون ميين السيياعة  انرصيياف طلبيية رييياض األطفييال للطييالب غييري املشييرتكني بسيييارة املدرسيية •

ا 2:00وحتييى السيياعة  ظهييرًا ، بعييدها سيييتم غلييق بوابييات املدرسيية اسييتعداًدا لنييزول بيياقي ظهييرًا متامييً
الطييالب بأمييان. ويف حاليية عييدم اسييتطاعة ويل األميير اسييتالم األطفييال يف هييذه الفييرتة سيييكون عليييه 

 . ظهرًا 2:20االنتظار واستالمهم من البوابات مع باقي طالب املراحل األخرى الساعة 
ا عييىل أميين وسييالمة أطفالنييا، ليين يسييمح أل  • ي ميين أولييياء األمييور أو السييائقني أو مرشيييف أو سييائقي حرصييً

السييييارات الخارجيييية باليييدخول إىل حيييرم املدرسييية، بيييل سييييكون االسيييتالم مييين خيييالل أفيييراد األمييين 
 املتواجدين عىل البوابات من خالل النداء عليهم مبكربات الصوت.

 
 

أحدهام يجب أن يرتديه الطالب عند حضوره    رياض األطفال.  لطلبة  ID CARDSسيتم إصدار بطاقتي هوية   •

عىل  يوميًا  واآلخر يتم تقدميه    ،والرحالت املدرسية   ا خاصة يف أول يوم ويف الشهر األول باملدرسةللمدرسة يوميً 

من قبل الشخص البالغ الذي يستلم الطفل من املدرسة إذا مل يكن يستقل سيارات املدرسة   الدرايس  مدار العام

طفال إلخوتهم باملدرسة إال بداية من املرحلة االعدادية وبوجود كارت مع العلم بأنه ال يسمح بتسليم األ 
 كام يتم إصدار بطاقة تسلم فقط للصف األول والثاين االبتدايئ تستخدم بنفس الرشوط.  االستالم.

، وبحد أقىص  تكررةامللن يسمح للطالب باالنرصاف خالل اليوم الدرايس إال يف حاالت الرضورة القصوى وغري   •

ويكون    الرتبية والتعليم   وتنفيًذا لقرارات وزارةوهذا لضامن انتظام العملية التعليمية    ظهرًا  1:15قبل الساعة  

 . ناظر املرحلة   واإلذن املسبق من ذلك بحضور ويل األمر  



 

 

بأول حارتني موازيتني للمدرسة، حيث   ميرجي مراعاة انتظار السيارات لفرتة ال تتعدى الدقائق القليلة، وااللتزا

أدى عدم التزام البعض إىل تعطيل حركة املرور، األمر الذي دفع إدارة املرور إىل إبالغنا بأنه قد تم التشديد  

 عىل عقوبة االنتظار املخالف وتطبيقها بحسم، والتي قد تصل إىل سحب السيارات املخالفة.

  



 

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 )

 (. خالل أي وسائل أخري 

  COLNNل حساباتكم عىل املنصة اإللكرتونية للمدرسة  رسالة أو استفسار أو شكوى من خال   ةميكنك إرسال أي  •

عىل أن يكون الرد  وإدارة املدرسة  واملعلمنيحيث إنها وسيلة االتصال الرسمية األرسع واألسهل بني ويل األمر  

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

االبتدايئ ميكنهم إرسال رسائل مكتوبة من خالل مفكرة   والثاين  األولأولياء 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 ،  كقناة اتصال رسمية 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

مكتب خدمة أولياء األمور باملدرسة يرحب بكم ؛ حيث يرشفنا استقبالكم يوميًا حال وجود أي شكوى أو  •

ظهرًا، ولن   1:30صباًحا وحتى الساعة    7:00وهي من الساعة    ة االلتزام باملواعيدطلب او استفسار، مع مراعا 

 .ارتداء الكاممة طوال فرتة التواجد ال يف هذه التوقيتات فقط مع رضورةإ يسمح بالدخول 

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

 Facebook.صل االجتامعي  التوا
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ضاً االتصال عىل األرقام التالية: ميكنكم أي ىف حالة غياب الطالب أو وجود أى استفسار أو شكوى   
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