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 السادة أولٌاء األمور الكرام

نشكر ثقتكم بمدرسة بوابة المعرفة العالمٌة على مر السنوات ونسعى دائما إلعداد أبنائنا 

الراهنة الطلبة للمستقبل بأفضل تعلٌم من خالل بٌئة تعلٌمٌة ممٌزة، ونظرا لألوضاع 

واإلجراءات االحترازٌة التً ٌجب اتخاذها لحماٌة طالبنا ومدرسٌنا من انتشار فٌروس 

كورونا فقد اتخذت المدرسة خطة تسمح بالتواصل اآلمن والعمل عن بعد خالل هذه 

الفترة، وإٌمانا من المدرسة بأنكم شركاء فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة، وتفهماً للعقبات 

واجهنا جمٌعا خالل فترة هذا الوباء العالمً، فقد قررت المدرسة تقدٌم التً تواجهكم وت

بعض الخصومات والتسهٌالت االستثنائٌة لطالبها خالل الفصل الدراسً األول للعام 

 :وذلك على النحو التالً 2020/2021

 على رسوم الفصل األول. % 25منح خصم خاص لمرحلة الروضات 

 على رسوم الفصل األول. % 15بقٌمة  3-1منح خصم خاص للصفوف 

 على رسوم الفصل األول. %10بقٌمة  12-4منح خصم خاص للصفوف 

 على رسوم الكمبٌوتر للفصل األول. %10بقٌمة  12-1منح خصم خاص للصفوف 

.إلغاء مادة الكمبٌوتر ورسومها للروضات 

ٌة حتى عودة الدراسة بشكل اعتٌادي.إلغاء رسوم األنشطة والزي لجمٌع الفصول الدراس 

للتطبٌق الجدٌد (مجاناً  )ٌستطٌع الطالب الدخول   (EMITSOL). 

 عن طرٌق حساب خاص للمنصة الخاصة بالناشر لسلسلة  (مجاناً )الطالب الدخول ٌستطٌع

وذلك للطلبة الذٌن قاموا بشراء  Pearson-SAVAS Realizeالكتب المستخدمة فً المدارس 

سلسلة الكتب المخصصة لصفوفهم، حٌث ٌستطٌع الطالب تصفح كتب المواد األساسٌة، 

 .والدروس المتاحة والمسجلة فً المنصةومراجعة التمارٌن 

بدء الدراسة وال ٌكون الخصم الممنوح للملتزمٌن بنظام المدرسة والتسجٌل خالل الفترة الحالٌة وقبل 

 ٌجمع بٌن خصمٌن، وإنما ٌؤخذ بالخصم األكبر.

  ةالجدٌد والمنصة ونؤكد ألولٌاء األمور الكرام بأن العملٌة التعلٌمٌة ستكون من خالل التطبٌق

(EMITSOL)  باإلضافة إلى المنصة الخاصة  اوالتً تعمل إدارة المدرسة على استكمال اإلعداد له

ة لعملٌة التواصل عن بعد وذلك لضمان إعطاء المادة بالشكل الكامل بالناشر والبرامج المعروفة والمتاح

عمل مراجعة شاملة عن الفترة الماضٌة،  -كما عودناكم-والصحٌح للطلبة وسٌتم خالل األسابٌع األولى 

وسٌكون هناك تقٌٌم مستمر بالتواصل معكم عن أداء المعلمٌن، وذلك لضمان جودة مخرجات العملٌة 

 التعلٌمٌة.

ٌن المولى عز وجل أن ٌمن علٌكم بالصحة والعافٌة وأن ٌجعل التوفٌق والنجاح سائل

 حلٌفاً لجمٌع الطلبة.


