
 

4th March 2021 

 إعادة فتح المدارس
 

 العائالت األعزاء
 

أعتقد أن هذه  -مارس  8كما تعلمون ،أعلن رئيس الوزراء مؤخًرا عن إعادة فتح المدارس الثانوية اعتباًرا من يوم االثنين 

.أخبار رائعة و أنا أتطلع بشدة للترحيب بالتالميذ مرة أخرى في أكاديمية أستريا شيفيلد  

  

لقد عمل التالميذ بجد بشكل ال يصدق لمواصلة تعليمهم من المنزل و أنا فخور جدًا بالتعلم عن بعد والدعم الذي تمكنا من 

الماضية. ومع ذلك ،ال يمكن ألي تجربة افتراضية أن تحل محل التدريس وجًها لوجه تقديمه خالل هذه األسابيع الصعبة 

 ومن الجيد حقًا العودة إلى الفصل الدراسي

 

  مواعيد اإلرجاع
 

:لضمان سير األسبوع األول بسالسة ، سنقوم بإرجاع تواريخ لمجموعات سنوات مختلفه على النحو التالي  

 

 
Monday 8th March Tuesday 9th March 

Wednesday 10th 
March 

Thursday 11th 
March onwards 

Year 7 In School  Remote Learning Remote Learning In School 

Year 8 Remote Learning In School Remote Learning In School 

Year 9 Remote Learning  Remote Learning In School In School 

 

سيُطلب من التالميذ ارتداء الزي  .لمجموعة من األنشطة لضمان إعادة دمج جميع التالميذ بنجاح في االكاديميةتم التخطيط 

و سيحتاجون إلى جميع  المدرسي الكامل بما في ذلك أقنعة الوجه )ما لم يتم إصدار إعفاء طبي من قبل أخصائي طبي (

ت المنزلية. نحن متحمسون لرؤية جميع األعمال التي تم االنتهاء منها معداتهم بما في ذلك حقائب ، األقالم و دفاتر الواجبا

 خالل فترة اإلغالق . 

 . مارس 11مطلوبة من الخميس  الرياضه مالبس

 

 

 

 

 

 

 



 
 التعلم عن بعد

 
يكون هذا لن  م عن بعد .خالل األيام التي ال يكون فيها التالميذ في المدرسة ، ال يزال من المتوقع أن يكملوا مهام التعل

.التعلم في شكل دروس حية ، وبدالً من ذلك سيكون مهام محددة للتالميذ للعمل على راحتهم  

 

:المهام موجودة على موقعنا و يمكن العثور عليها هنا  

 
https://bit.ly/3b99N2E 

 
 

 اليوم الدراسي الجديد

 

صباًحا  8:20دراسي )يرجى االطالع أدناه  (. يرجى مالحظة أن وقت التالميذ يبدأ في الساعة تم أيًضا تعديل اليوم ال

الرئيسية  صباًحا، ستفتح البوابة 8:20لجميع مجموعات األعوام. إلتاحة الوقت للتالميذ للوصول إلى فصولهم قبل الساعة 

.صباًحا على أنهم متأخرون 8:20ساعة سيتم تحديد التالميذ الذين يصلون بعد ال .صباًحا 8:05من الساعة   

 

.مارس 16،ستيدأ االعتقاالت مرة أخرى اعتباًرا من يوم الثالثاء لدعم سياسة السلوك   

 

تغيير الجدول الزمني الجديد عند العودة الى االكاديمية ، سيتم إعطاء التالميذ جدولهم الزمني الجديد. كانت أهمية القراءة 

ن الجدول الزمني الجديد وستظل أولوية رئيسية لضمان تمكن تالميذنا من الوصول و التفوق في جميع المواد . ضم

. تمت إضافة درس قراءة الى المنهج لدعم تحسين هذه المهارة األساسية . سيستمر تقديم المواد 3للمرحلة الرئيسية 

 .االختيارية وسيختار التالميذ موادهم االختيارية في اليوم األول بعد عودتهم إلى المدرسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Start End 

AM Tutor 8.20am 8.40am 

Period 1 8.40am 9.40am 

Period 2 (inc. 20 min break) 9.40am 11.00am 

Period 3 11.00am 12.00pm 

Period 4 (inc. 40 min lunch) 12.00pm 2.00pm 

Period 5 2.00pm 3.00pm 

https://bit.ly/3b99N2E


 

 أسبوع التقييم

 
 22التقييم المخطط لشهر يناير بسبب اإلغالق الوطني .  سيبدأ أسبوع التقييم اعتباًرا من يوم االثنين  تم تأجيل أسبوع

.مارس وسيتبع الجدول الزمني أدناه  

 

 
Session 1 

8.45am – 10.30am 

Session 2 

10.30am – 12.00pm 

Session 3 

12.00pm – 3.00pm 

Monday 22nd March Revision RE Assessment Art Assessment 

Tuesday 23rd March Revision 
Performing Arts 

Assessment 
Computing Assessment 

Wednesday 24th March Revision History Assessment PE Assessment 

Thursday 25th March Revision Geography Assessment Spanish Assessment 

Friday 26th March Science Assessment 
Mathematics 
Assessment 

English Assessment 

 

 

كما كان الحال طوال الوباء ، فإن رفتهية التالميذ و المدرسين هي أولويتنا و سنفعل كل ما في وسعنا لجعل البيئة المدرسيه 

مناطق فقاعات مخصصة ،وضمان ة لجداول زمنية .وإنشاء آمنة قدر اإلمكان . جنبًا إلى جنب مع مقاييسنا الصارمة الحالي

التباعد االجتماعي وارتداء األقنعة ، سنقدم أيضاً اختبار التدفق الجانبي  . لقد نجحنا بالفعل في تنفيد االختبارات للموظفين 

.و المدرسين في المدرسة من يناير  

 
.عند الحد األدنمارس ، مع الحفاظ على التعطيل  8االن ، ندرس أفضل السبل لتوسيع نطاق نهجنا قبل   

 

يُرجى االطمئنان إلى أننا سنتبع اإلرشادات الحكومية و أفضل الممارسات لضمان أن األختبار  آمن و فعال . سيخضع 

جميع الموظفين المعنيين لتدريب صارم وسنتبع عمليات صارمة إلدارة أي نتائج إيجابية ، وعزل المتضررين وإكمال 

.نتشار الفيروسالتتبع والتتبع الشامل للحد من ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يجب على الجميع التالميذ الحصول على إذن من والديهم لالختبار . إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فيرجى إكمال 

.النموذج عبر االنترنت في أقرب وقت ممكن  

 

  https://myeds.co.uk/m/GWWh8kcZFSk 

 

إذا لم يتم منح موافقة الوالدين ، فسيعود التالميذ الى المدرسة وفقًا للخطة ولكن يتم اختبارهم .  يرجى االطالع على خطة 

:اختبار التدفق الجانبي لكل مجموعة سنة أدناه  

 

 

 Year 7 Year 8 Year 9 

1st COVID Test Monday 8th March Tuesday 9th March Wednesday 10th March 

2nd COVID Test Thursday 11th March Friday 12th March Monday 15th March 

3rd COVID Test Tuesday 16th March Wednesday 17th March Thursday 18th March 

 

  أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدرسية
 

حتى يأتي اشعار آخر وسيتم االتصال بالتالميذ إلحضار أذا تلقى التالميذ أجهزة كمبيوتر من المدرسة يمكنه االحتفاظ به 

.الكمبيوتر . شكراً لدعمكم  
 

 أدفع لنظامنا الجديد غير النقدي+

+Pay Our new cashless system 

 

مع تقدم التكنولوجيا ،نريد انم تتقدم أنظمتنا ، ولظمن السالمة لجميع األطراف لن تقبل أستريا  أكاديمي شيفيلد  النقد 

الطعام من قاعة الطعام . يمكن للوالدين إضافة أموال للتالميذ +حسابات الدفع . إرسال رابط + لشراء  Pay  أذا كنت

في المكتب الرئيسي الذي سوف يحاول Tough تواجه صعوبه في الوصول إلى حسابك ، فيرجى االتصال بالسيدة

قد يكون هذا غير نقدي في المستقبل. مساعدتك . سيتمكن اإلباء من شراء الزي الموحد باستخدام النقود .  

 

 سيستخدم فريق القيادة العليا بقية هذا األسبوع لضبط خططنا للتأكد من أن لدينا كل شيء في مكانه للترحيب بالتالميذ.

 

لقد كان جهًدا مجتمعياً حقيقيا. -أود ان اغتنم هذه الفرصه الشكرك على صبرك ودعمك خالل الفتره الماضية   ً  

 

 

 

 

E. Glover 

 

Emma Glover | Interim Principal 

https://myeds.co.uk/m/GWWh8kcZFSk

