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ي
طالب أن يكونوا على مقاعدھم في
سة  -يتوقع من الط
وقت بدء المدرس
صباحً ا.
الساعة  8:20ص
ب أن يبلغ الطالب المكتب قبل الدخوول
حاالت الوصول المتأخرة – يجب
إإلى الفصل.

غياب الطالب – يرجى االتصال ببالمكتب إلعالمه في حالة غياب
الطالب.

االكتشاف )(Spark؟ ھو نشاط استككشافي يتم تقديممه
ف
ما ھو
 3مرات في كل عام )في الخريف ،والشتاء،
ختياره بواسطة الطالب ،وقد
واللربيع( ويتم اخ
يكون مجانيا ً أو نظير حد أدننى من التكلفة.

لطالب والذي يتتم
يحتوي على عمل الط
ي
ممجلد التواصل – مجلد
إحضارره إلى المنزل أسبوعيًا .يتم ممطالبة أولياء
لتأكيد أنھم قد اطلعووا على المعلوممات
د
األمور بتوقعيه
ر
الواردة به.

ب وتكون في السااعة
ااستراحة التغذية – استراحة لمدة  15دقيقة للطالب
10:35
5

الثة .الصف 6
ت متعاقبة للغذاء للصفوف الثال
االغذاء – أوقات
 ،12والصف 8
 ،1والصف  7الساعة 2:15
االساعة 11:50
كافيتريا.
الب الغذاء بالكا
 .1يتناول الطال
االساعة 12:50
مما ھي الخياراات؟ استراحة مدتھا  25دقييقة التي يأخذھھا
،1
االصف  6السااعة  ،12:15والصف  7اللساعة 11:50
ووالصف  8الس
ساعة  .1:15يمكن للطالب الذھاب للصاللة
حديقة الخارجيية
االرياضية والممكتبة وغرفة األلعاب والح
ب والتركيب.
وومختبر األلعاب
ااالنصراف من المدرسة – تووجد حافالت
االساعة  2:50و 2:55مسا ًء لكل من
االطالب الذين يينصرفون سيرراً على األقدام
عيد انصراف
صطحابھم )مواع
أأو الذين يتم اص
عامة(.
ع
سة أثناء اليوم الدرراسي أو الصطححاب
أأولياء األمور الذيين يأتون للمدرس
جى طرق الجرس لدخول المبنى .2 .يرجى الذھاب إلى
االطالب  .1 -يرج
جى تسجيل مغادرةة
المكتب واالنتظارر حتى يتم استدعاء طفلك .3 .يرج
الطالب عند انصررافه معك.

يكون للطالب ل
غرفة التجمع اللرئيسية -ن
غ
فصل دراسي للتجممع
ويتم نقلھم لفصوول دراسية للموواد األخرى.

الصفوف من فرق تس
ف
تتكون جميع
ن
عات"-
تننظيم "المجموع
سمى
"االمجموعات" تتتكون من عدة فصول دراسيةة .ويقوم مجمووعة
بتدريس المواد األكادديمية
س
من ثالثة أو أربععة أو خمسة ممدرسين
سرية .يقع كل مستوى من
لطالب في ھذه المجموعة األس
للط
ت
من المبنى ،وتتشاارك المجموعات
لصفوف في جززء منفصل ن
الص
لمساحات المشتتركة.
الم

المعلومات التفصيلية – يرجى زيارة موقعنانا
ت
لللحصول على مزييد من
إللكتروني ،اطلع على أجندة طفلك الطالب )القسم األ
اإل
ألمامي(

