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 مدارس ميار الدولية                             

                                 MAYAR International Schools            

  تعميم ألولياء األمور                                             

ة أولياء األمور الكرام،،،                   ، حضر ر هللا عز وجل بأن يحفظنا جميعا بالصحة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وكل عام وأنتم بخير سائلير
ر أيديكم 2022-2021بدء الفصل الدراسي األول للعام الدراسي مع والعافية، و   : التاليةتعليمات ال، نضع بير

 2/9والخميس  1/9ربعاء ألليومي ا  دوام الطلبة

 المغادرة مساء   الحضور صباًحا المرحلة

  am 12:00 pm 8:00 (ثانوي –ساسي أ –روضة )  الطلبةجميع 
 

 

 

 

 تعليمات هامة: 
ر فيها. بالحافالت  1/9/2021الموافق  األربعاءيوم ومغادرتهم حضور الطلبة  - كير  للمشير
ورة  - ام بالزي المدرسي ضر ر  . بال استثناء  لجميع المراحل اإللير
ورة  - وتوكول الصحي ضر   لمعقماتحضار ااو الخاصة ارتداء الكمامات و  التباعد االجتماعي من خالل  للطلبةاتباع الير

 (. منعا الستخدام أغراض اآلخرين
 و حساسية. أ( بأي أمراض مزمنة  0798206557العيادة المدرسية ) تبليغ -
 .. الخ(. الحرارة أو ارتفاع  الرشح أو السعال أو )الزكام  أمراض الجهاز التنفسي ال يسمح بدوام الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض  -
يا أثناء دوام الطلبةتتوفر خد -  باستثناء أطفال الروضة.   مة الكافتير
ة ا - ة انتظار بعد  1نتظار للطلبة بعد الساعة ال يوجد فير  . 12-1مساء  لصفوف  2ظهًرا لطلبة الروضة، وال فير
 ُيمنع نزول ولي األمر من السيارات لجميع المراحل.  -
 Pm 3:00ل إ   Am 8:00من الساعة  ،(1لدائرة المالية فقط من بوابة )يمكن مراجعة دائرة القبول والتسجيل وا -
 4من بوابة  Pm 3:00ل إ 1:00Pmربعاء والخميس من الساعة ألونستقبلكم يومي ا دوام الطلبة عن بيع الزي والكتب خاللنعتذر  -
اء  ل اجراءات التسجيلاالستكم 4/9يوم السبت الموافق نستقبلكم  -  . و تبديل الزي والكتبأوشر

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        اإلدارة المدرسية                                     "شاكرين لكم تعاونكم واقبلوا االحتر

 9/2021/ 5حد الموافق أل ابتداء من يوم ا دوام الطلبة

 Pm 12:30باستثناء الخميس الساعة  8:00 am 1:00 pm (Pre- Kg1- Kg2)الروضة 

1 - 12 7:40 am 2:00 pm  1:00باستثناء الخميس الساعة pm 

وابات ب
 الدخول

 صباًحا ومغادرتهم مساء   3-2-1صفوف الروضة واألساسية  طلبة أهالي : حضور 6بوابة 

ر وبنات(صباًحا ومغادرتهم مساء   12-4صفوف  طلبة أهالي : حضور 4بوابة   )بنير

 : مواقف الحافالت المدرسية صباًحا ومساء  3-2بوابة 

 : اإلدارة العامة والستكمال القبول والتسجيل والدائرة المالية. 1بوابة 

 
 

لالستفسار 
 والتواصل

 

 الموبايل المرحلة
  0798206538 مديرة الروضة / ميسون معتوق

ة المدارس  0798206536 / هبه عمر سكرتير

ة   0799983595 / آيه الصوي 3-2-1األساسية سكرتير

ف   0791367292 / حنان سماره بنات 5-4صفوف مشر

ف   0795088840 / براءه عبد المهدي بنات 11-6صفوف مشر

ف  ر  11-5صفوف مشر  0797792239 / محمد عارف بنير

ف   0791367293 / سحر أبوأحمد بنات9-12 صفوف الدولي مشر

ف  ر -12 صفوف الدولي مشر ر  بنير  0799882395 / مأمون حسنير

 0798206557 / لمياء أبونانوس العيادة المدرسية

بوي  0797792261 / صفاء سالمه قسم اإلرشاد الير

     0797021261 - 0796871834 قسم الحركةمسؤول 

 0790937368 قسم المرافقاتمسؤولة 

 ..... /  رقم : م م د / 

 31/08/2021التاريخ:

 2022-1/2021 تعميم رقم:      2022-2021بدء الفصل الدراسي األول للعام الدراسي تعليمات  الموضوع: 

 2/2021 تعميم رقم: 

 


