
 
 

 
 

 2020 أغسطس 19

 ، الرعاية ومقدمي األمور أولياء أعزائي
 
 .أدناه عليها وأجبنا شيوًعا األكثر األسئلة بمراجعة قمنا ، 2020 أغسطس 18 د الندورة المباشرةبع
 

 https://www.gemsfoundersschool-اإلنترنت على موقعنا على "المدرسة إلى العودة صفحة" زيارة  يرجى
. /2021-2020-plan-parents/reopening-mizhar.com/forمن نتلقاها التي الشائعة األسئلة جميع ليشمل تحديثه سنواصل 

 .القادمة األسابيع خالل الجميع 
 

 األسئلة األكثر شيوعا

 
ا  من بدلا  أطفالي/ ٪100 بنسبة بعد عن التعلم تاختر إذا .1  ؟صحيح والعكس رأيي تغيير يمكنني فهل ، لوجه وجها
 قرار اتخاذ االستطالع منك سيطلب 2020 أغسطس 20 الخميس يوم بحلول أدناه االستبيان إكمال األمور أولياء جميع من طلبنا لقد

 القرار .االجتماعي التباعد بسبب مكانها في وضعها إلى نحتاج التي الترتيبات وبسبب ، لثابتةا المجموعات طبيعة بسبب طفلك عودة بشأن
 .حدة على طالب لكل إلزامي الستطالع هذا .األول النصف لفترة يكون وسوف ثابت تتخذه الذي

9https://forms.gle/p3vPBBcXS5WKtaQD 

 مارس 11 و ، يناير 28 و ، نوفمبر 26 و ، أكتوبر من األول بحلول المدرسة مدير إلى ارسال بريد الكتروني أولياء األمور على يجب

  GFM تقدمها أن يمكن التي لوجه وجًها التدريس مثل ، بديل منهج نموذج اختيار بقصد التالي الدراسي الفصل بداية من أسبوعين قبل

 

 الدروس؟ أثناء المبنى في المعلمين / األطفال مع التفاعل من بعد عن بالتعلم ونيقوم الذين األطفال سيتمكن هل .2

 مواد أيًضا سنوفر ."الفعلي الوقت" في المعلم ودعم الدروس إلى الوصول من الطالب جميع يتمكن حتى مباشرة الدروس معظم بث سيتم

 التي األنظمة باستخدام إلكترونيًا للطالب مالحظات بإرسال المعلمون مسيقو .اإلنترنت عبر وإرسالها إلكمالها للطالب متزامنة غير

 من واثقون نحن وبالتالي ، سنستخدمها التي األساسية األنظمة في والثقة بالخبرة والموظفون الطالب يتمتع .بعد عن التعلم أثناء أنشأناها

 .ذلك نجاح

 

ا مثل ، "فترة" أي سأكتشف متى .3  ؟ لطفلي تخصيصها تم الذي / مساءا  أو صباحا

 2020 أغسطس 23 في يبدأ الذي األسبوع بنهاية طفلكل  بمعلم الفصل و الفترة إبالغك سيتم

 تعيينها؟ أو الدراسية الفصول بث سيتم هل .4

 .يوم كل األوقات جميع فيالفصل  مجموعات / الصغيرة التعلم مجموعات نفس في الطالب سيكون ، ال

 

 إليك؟ الوصول يمكنني كيف .هذا عن للتحدث المدرسة في ما بشخص التصال أريد .5

 210355-04على بالمدرسة االتصال يرجى

 Christine Sanvictores إلى إلكتروني بريد إرسال يرجى ، شخصيًا معي التحدث في ترغب كنت إذا 
 @Gemsedu.comc.sanvictores_gfmأو pre_gfm@gesmedu.com . 

 

 لحقاا؟ عرضها من أتمكن حتىة/الجتماع مع المدير الندو يلتم تسج هل .6
 

https://forms.gle/p3vPBBcXS5WKtaQD9
mailto:c.sanvictores_gfm@Gemsedu.com
mailto:pre_gfm@gesmedu.com


 
 

 
 

 plan-parents/reopening-mizhar.com/for-https://www.gemsfoundersschool-موقعنا على تحميله تم .نعم

/2021-2020 

 

 م ) الصف الثاني حتى الصف التاسع(؟يو كل المدرسة إلى الذهاب طفلي يستطيع ل لماذا .7
 

  KHDAحددتها كما والسالمة الصحة بمتطلبات بالكامل GFM ستلتزم

-Reopening-https://www.khda.gov.ae/CMS/WebParts/TextEditor/Documents/Schools

En.pdf-Protocol 

 لم بشيء نتعهد نحن .جميعًا علينا جديد هذا أن فهم يرجى .راسيالد الفصل في الطالب من محدود بعدد االجتمعي التباعد متطلبات تسمح

 الحل هذا أن ونشعر ، األخرى المدارس مع والتحدث أخرى نماذج عن والقراءة البحث في الصيف هذا أمضينا لقد .قبل من به القيام يتم
 لمدرستنا تدريجي فتح كإعادة طفالكألولمجتمعنا أمانًا واألكثر األفضل هو

 .لها واالمتثال للوائح وفقًا ونحدثها خططنا سنراجع ، الروتينية واإلجراءات األنظمة تضمين يتم عندما

 

 الفترة؟ نفس في سيكونون فهل ، Yr1 و FS في أطفال لدي كان إذا .8
 نعم

ا للتعلم مطلوبة األجهزة هل .9  لوجه؟ وجها
 العاشر الصف إلى األول الصف من ، نعم

 

 بنجاح الندماج إعادة على لمساعدته تقديمه يمكنني الذي الدعم هو ما ، طويلة فترة بعد المدرسة إلى طفلي يعودسوف  .10
 حول مفتوحة محادثة إجراء خالل من بالراحة يشعرون جعلهم يمكنك, مرهقًا أمًرا جديد دراسي عام بدء أو الدراسة بدء يكون أن يمكن

 .بالقلق الشعور الطبيعي من أنه وإعالمهم ميقلقه ما

  صريًحا كن .الزمن من طويلة لفترة المنزل في يتعلمون كانوا إذا خاصة ، المدرسة إلى العودة في التردد أو بالتوتر األطفال يشعر قد

 المالبس من أشكال اءارتد إلى الحاجة مثل ، GFM في تحدث قد التي التغييرات قد يكون عليك الخوض في بعض ، المثال سبيل على

 .األقنعة مثل الواقية

 في المساعدة أيًضا يمكنهم بأنهم األطفال وتذكير والمعلمين الطالب صحة على للحفاظ بها المعمول السالمة تدابير بشأن األطفال طمأن

 .مرفقهم في العطس أو والسعال بالصابون أيديهم غسل طريق عن الجراثيم انتشار منع

 ومواصلة الدراسي الفصل إلى عادوا إذا) ومعلميهم أصدقائهم رؤية على قادرين سيكونون أنهم - باإليجابيات أطفالنا نذكر أن المهم من

 .جديدة أشياء تعلم

 لمقاطع التالية الروابط على أدناه االطالع يرجى ، أكثر لدعمك .كورونا فيروس حول األسئلة من العديد طفلك لدى يكون أن المفهوم من
 .األقنعة الرتداء نحتاجها التي واألسباب االجتماعي التباعد مع قليالً  مختلفة المدرسة تبدو قد كيف تشرح قصيرة فيديو

 

  ألطفالك االجتماعي التباعد لشرح فيديو

https://www.youtube.com/watch؟E4ZNOGQgoDv=I 

 لألطفال االجتماعي التباعد لشرح جميل كارتون

https://www.youtube.com/watch؟ok&feature=emb_rel_end05hp3v=lBFn 

https://www.gemsfoundersschool-mizhar.com/for-parents/reopening-plan-2020-2021/
https://www.gemsfoundersschool-mizhar.com/for-parents/reopening-plan-2020-2021/
https://www.khda.gov.ae/CMS/WebParts/TextEditor/Documents/Schools-Reopening-Protocol-En.pdf
https://www.khda.gov.ae/CMS/WebParts/TextEditor/Documents/Schools-Reopening-Protocol-En.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IZNOGQgoD4E
https://www.youtube.com/watch?v=lBFn3hp05ok&feature=emb_rel_end


 
 

 
 

  .واآلخرين اأنفسن لحماية األقنعة نرتدي لماذا يشرح قصير كاريكاتوري رسم

https://www.youtube.com/watch؟cSfVk1v=gJIQn 

 

 للوجه؟ دروع ارتداء للطالب يمكن هل .11

  .الوجه أقنعة ءارتدا سنوات 6 عن أعمارهم تزيد الذين األطفال على يجب ، البشرية والتنمية المعرفة هيئة إلرشادات وفقًا ، ال

 أطفالنا؟ منزل تغيير أو مناوبات اختيار يمكننا هل .12

 أي في المدرسة موقع في للطالب متساويًا توزيعًا هناكيكون  وأن معًا األشقاء تجميع لضمان بعناية المنازلو الفترات  اختيار تم لقد ، ال
 .معين يوم

 

 ؟"PM" فترة من أطول لمتع وقت لها "AM" الصباح فترة هل .13

 األنظمة دمج يتم عندما .التقريبي التعلم وقت نفس الفترتين لكل سيكون .للوصول متقطع وقت هو صباًحا 07.30 البدء وقت ، ال
 مناسبًا ذلك كان إذا خططنا بتحديث ونقوم التوقيتات سنراجع ، الروتينية واإلجراءات

 غداءهم؟ الطالب سيأكل أين .14

 مخاطر لتقليل الطالب مع فردية غداء وجبات إرسال على األمور أولياء جميع المدرسة تشجع ، KHDA و GEMS مع المناقشات بعد

 .الصارمة النظافة وقواعد االجتماعي التباعد مع الدراسية الفصول في الغداء إجراء سيتم .اإلصابة

 التدريس يختارون الذين أولئك مثل الزمني الجدول نفس ترنتاإلن عبر بعد عن التعلم يختارون الذين الطالب لدى سيكون هل .15
ا  لوجه؟ وجها

 .نعم

 
 
 

 والطوارئ؟ المدارس فحص خطة هي ما ؟Covid فيها مشتبه حالة ألي المدرسية اإلجراءات هي ما .16

  8 الصفحة إلى الرجوع يرجى

 20_21.pdf-plan-reopening-readiness-https://media.gemseducation.com/media/59192/gfm 

 

 

 

 طفلي؟ كتب سأستلم كيف .17

 .إليك توصيلها كيفية حول اتبمعلوم لتزويدك قريبًا بك سنتصل .اإلنترنت عبر الكتب طلب كيفية حول سوف تتلقى بريد الكتروني قريبا

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJIQn1cSfVk
https://media.gemseducation.com/media/59192/gfm-readiness-reopening-plan-20_21.pdf


 
 

 
 

ا سأكون هل .18  قب من كان كما ، المدرسة موقع في الوقوف على قادرا

 السيارات مواقف إلى للوصول FS FS من األولى السنة في األمور ألولياء جديًدا نظاًما نقدم سوف ، ذلك ومع .أسبوعين أول في ليس ، ال

 .يباقر المعلومات مشاركة سيتم .المدرسة موقع داخل

 

 مساءا  2:00 الساعة حتى البقاء من يتمكنوا حتى ، FS ألطفال حضانة دار أو ناد   هناك سيكون هل .19

 .بتحديثك بالتأكيد سنقوم هذا تغير إذا .متاحة المنشأة هذه تكون لن ، المدرسة موقع في السالمة قيود لطبيعة نظًرا ، الحظ لسوء .ال

 

 الهمم أصحاب الطالب احتياجات تلبية كيفية حول ماتالمعلو من مزيد على الحصول يمكنني هل .20
 شفافة وجه واقيات توفير ذلك في بما ، الهمم أصحاب طالبنا واحتياجات لتفضيالت وفقًا الالزمة والتعديالت التعديالت جميع سنجري
 .الوجه تعابير ومشاهدة الشفاه قراءة لتمكين دروسهم أثناء الستخدامها الدمج دعم لمعلمي

 وتطوير االنتقال عملية لبدء المدرسة مقر زيارة لبدء أشلي السيدة مع موعد تحديد الوصي / األمور وأولياء الهمم أصحاب للطالب نيمك

 لتحديد مباشرة اإللكتروني بالبريد إرسالها يرجى .أغسطس 16 من الزيارات هذه ستبدأ .الجديد الدراسي العام هذا لبدء المدرسة إجراءات
 .a.mccarthy_gfm@gemsedu.comموعد

 

 

Pickup and Drop-off information (AY 20-21) 

 

Morning Drop-off  

For the first couple weeks the parking will 

not be allowed on school site. However, 

we will be introducing a new system for 

parents of FS-Year 1 to have access to 

parking inside the school site. Information 

will be shared soon.  

In the first few weeks FS 1 – Year 10 
parents can park/drop-off outside the 
pedestrian gate at the rear of the school 
(Gate 3)  
 

Follow the drop-off routine for your youngest 

child registered at GFM 

mailto:a.mccarthy_gfm@gemsedu.com


 
 

 
 

 الكالم؟ وفهم تعلم ذلك يعوق ألن ، الوجه أقنعة ارتداء إلى المعلمون اضطر إذا .21

 .الحاالت بعض في الوجه وتعبيرات الشفاه قراءة لتمكين للوجه شفافة بدروع الموظفين تزويد سيتم

 

 الفصل؟ إلى اصطحابه ننييمك هل ، FS في طفلي .22

 جميع سالمة لحماية هذا .المدرسة طاقم قبل من عليهم اإلشراف يتم ثم FS Playground مدخل عند FS في األطفال إنزال سيتم ، ال

 .ومجتمعنا أطفالنا

 

 

 

 

  االحترام، فائق بقبول تفضلوا

 

 

 طارق أكرم

 التنفيذي الرئيس / المدير

 
 


