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الموضوع :تنظيم آليّة الخروج عند انتهاء الدّوام المدرس ّي
ّ
األعزاء،
أيّها األهل
صا في هذا الوقت الّذي يتطلّب
ي على أفضل وجه ،خصو ً
من أجل تنظيم آليّة الخروج من المدرسة عند انتهاء الدّوام المدرس ّ
يقظةً منّا جميعًا ،ستكون أوقات الخروج متعاقبة على النّحو اآلتي.
أو ًل:
أ –التّالميذ الّذين ليس لديهم إخوة في المدرسة والّذين يذهبون مع أهلهم سيغادرون ّ
ساعة الثّانية من بعد ّ
البوابة
 عند ال ّ
الظهر ) (14hلتالميذ صفوف ّ
الروضة :يدخل األهل أو شخص من قبلهم ،جهة ّ
ي وارتداء الكمامة.
صغيرة ناحية مكتب االستقبال ،ويأخذون أوالدهم تبا ً
البيضاء ال ّ
عا ،محترمين التّباعد االجتماع ّ
والربع من بعد ّ
الظهر ) (14h15لتالميذ:
 عند ال ّ
ساعة الث ّانية ّ
 المرحلة االبتدائيّة ،من الباب األخضر لجهة موقف الباصات المدرسيّة؛البوابة البيضاء الكبيرة لجهة تمثال يسوع؛
 المرحلة التّكميليّة ،من ّساعة الثّانية وعشرين دقيقة من بعد ّ
البوابة البيضاء الكبيرة لجهة
 عند ال ّ
الظهر ) (14h20لتالميذ المرحلة الثّانويّة ،من ّ
تمثال يسوع.
ب–التّالميذ الّذين لديهم إخوة في المدرسة والّذين يذهبون مع أهلهم سيغادرون ثانيًا:
والربع من بعد ّ
الروضة :ترافق المعلّمات التّالميذ ليلتحقوا باألخ
 عند ال ّ
الظهر ) (14h15لتالميذ صفوف ّ
ساعة الثّانية ّ
صص له (إذا كان األخ األكبر تلميذًا في المرحلة االبتدائيّة ،ينتظرونه مع معلّمتهم قرب
األكبر في الموقع المخ ّ
ّ
ّ
البوابة البيضاء الكبيرة
الكافيتريا ،أ ّما إذا كان تلميذًا في المرحلة التّكميليّة أوالثانويّة ،فينتظرونه مع معلمتهم ناحية ّ
لجهة تمثال يسوع).
ساعة الث ّانية وعشرين دقيقة من بعد ّ
الظهر ) (14h20لتالميذ:
 عند ال ّ
الروضة و/أو االبتدائيّة ،يخرجون معهم من الباب األخضر
 المرحلة االبتدائيّةَ ،من كان إخوتهم في مرحلتي ّلجهة موقف الباصات؛
البوابة البيضاء
 المرحلة االبتدائيّةَ ،من كان إخوتهم في المرحلتين التّكميليّة و/أو الثّانويّة ،يخرجون معهم من ّالكبيرة لجهة تمثال يسوع؛
البوابة البيضاء الكبيرة لجهة تمثال يسوع.
 المرحلتين التّكميليّة والثّانويّة ،يخرجون من ّساعة الثّانية وخمس وعشرين دقيقة من بعد
ج–التّالميذ الّذين يستقلّون الباص
المدرسي سيكونون آخر المغادرين ،عند ال ّ
ّ
ال ّ
اعتبارا من الغد ،الخميس  ٢٣أيلول .٢٠٢١
المدرسي ستكون مؤ ّمنة
ظهر ) ،(14h25مع العلم أنّ خدمة النّقل
ً
ّ
ّ
األعزاء ،ههنا بعض التّوصيات الّتي نرجو منكم أخذها بعين االعتبار لتحسين آليّة خروج التّالميذ من المدرسة:
أهلنا
سير (ضمن ّ
خط واحد)،
سيّارات بشكل صحيح لتفادي زحمة ال ّ
 ركن ال ّ
سيرا على األقدام،
 إفساح المجال أمام التّالميذ المغادرين ً
 المغادرة فور استالم األوالد إفسا ًحا في المجال لسيّارات أخرى،
سيّارة،
 ارتداء الكمامة حتّى خارج ال ّ
 سلوك ّ
الصوان ،القعقور،
الطريق الجديدة المؤدّية إلى المدرسة من الخلف ،لألهل الوافدين من مناطق بكفيا ،ضهر
ّ
الدوار ،مار موسى...
وشكرا
ً
اإلدارة

