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 ٢٠٢١أيلول  ٢٢بعبدات في 

 : تنظيم آليّة الخروج عند انتهاء الّدوام المدرسيّ الموضوع
 

 األعّزاء،أيّها األهل 
 

وقت الّذي يتطلّب ، خصوًصا في هذا الوجه من أجل تنظيم آليّة الخروج من المدرسة عند انتهاء الدّوام المدرسّي على أفضل

   متعاقبة على النّحو اآلتي.  ستكون أوقات الخروجيقظةً منّا جميعًا، 
 

 :سيغادرون أّولً يذهبون مع أهلهم التاّلميذ الّذين ليس لديهم إخوة في المدرسة والّذين –أ 

  الثّانية من بعد الّظهر عند الّساعة)h14( هة البّوابة ، جهممن قبلأو شخص  تالميذ صفوف الّروضة: يدخل األهلل

 الكمامة. ية مكتب االستقبال، ويأخذون أوالدهم تباًعا، محترمين التّباعد االجتماعّي وارتداءالبيضاء الّصغيرة ناح

  ّ15( ية والّربع من بعد الّظهرناعند الّساعة الثh14( :لتالميذ 

 المدرسيّة؛ خضر لجهة موقف الباصاتالمرحلة االبتدائيّة، من الباب األ -

 يسوع؛ تمثالالمرحلة التّكميليّة، من البّوابة البيضاء الكبيرة لجهة  -

  20( نية وعشرين دقيقة من بعد الّظهرالثّاعند الّساعةh14(  بيضاء الكبيرة لجهة الثّانويّة، من البّوابة اللتالميذ المرحلة

 يسوع.  تمثال
 

 :سيغادرون ثانيًاالتاّلميذ الّذين لديهم إخوة في المدرسة والّذين يذهبون مع أهلهم –ب

  15( من بعد الّظهروالّربع الثّانية عند الّساعةh14(  :التاّلميذ ليلتحقوا باألخمات ترافق المعلّ لتالميذ صفوف الّروضة 

قرب مع معلّمتهم  ، ينتظرونهالمرحلة االبتدائيّة تلميذًا في األخ األكبر إذا كان) له المخّصص الموقعفي  األكبر

البّوابة البيضاء الكبيرة  ناحيةنتظرونه مع معلّمتهم يفوالثّانويّة، أالتّكميليّة  المرحلةأّما إذا كان تلميذًا في الكافيتريا، 

 يسوع(. تمثاللجهة 

  ّ20( من بعد الّظهر وعشرين دقيقةية ناعند الّساعة الثh14( :لتالميذ 

خضر من الباب األ معهم يخرجوناالبتدائيّة،  و/أو في مرحلتي الّروضة مَمن كان إخوتهالمرحلة االبتدائيّة،  -

 ؛لجهة موقف الباصات

البّوابة البيضاء من يخرجون معهم ، الثّانويّةأو /التّكميليّة و نمرحلتيالفي  مإخوتهالمرحلة االبتدائيّة، َمن كان  -

 ؛يسوع تمثالالكبيرة لجهة 

 يسوع.  تمثالبيضاء الكبيرة لجهة من البّوابة ال يخرجوننويّة، يّة والثّاالمرحلتين التّكميل -
 

من بعد  ةعند الّساعة الثّانية وخمس وعشرين دقيق، آخر المغادرين سيكونونيستقلّون الباص المدرسّي التاّلميذ الّذين –ج

 .٢٠٢١أيلول  ٢٣الخميس  ن الغد،، مع العلم أّن خدمة النّقل المدرسّي ستكون مؤّمنة اعتباًرا م(14h25)الّظهر 
 

 

 :من المدرسة التاّلميذ آليّة خروج لتحسينههنا بعض التّوصيات الّتي نرجو منكم أخذها بعين االعتبار  أهلنا األعّزاء،
 

  ّير )ضمن خّط واحد(،ركن الّسيّارات بشكل صحيح لتفادي زحمة الس 

 ح المجال أمام التاّلميذ المغادرين سيًرا على األقدام،افسإ 

 ،المغادرة فور استالم األوالد إفساًحا في المجال لسيّارات أخرى 

  ّيّارة،ارتداء الكمامة حتّى خارج الس 

  ،سلوك الّطريق الجديدة المؤدّية إلى المدرسة من الخلف، لألهل الوافدين من مناطق بكفيا، ضهر الصّوان، القعقور

 الدوار، مار موسى... 
 

 وشكًرا                                                          

                                                                                اإلدارة
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