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 الوقت

Time 

 المهمة

The Task 
 المسؤولة

Person in Charge 

 المكان
Place 

6 : 00 
To  

7 : 15 

 (  محصن جرعتٌن)توكلنا  –لبس الكمامة : حضور الطالبات مبكراً والتأكد من استمبال-

-  Receive the students and make sure that they are wearing a mask.  Check their 
Tawakalna  if they have the two doses of the Covid-19 vaccine or do not have exposure to 
the virus.  

 توجٌه الطالبات إلى الساحة والمنطمة المخصصة لكل مرحلة حسب اللون-

 الوردي: 12الصف البرتمالً : 11الصف األصفر : 10الصف األخضر : 9الصف األزرق :  8الصف األحمر :  7الصف 

- Direct the students to their assigned colored area in the courtyard. 
  Gr.7: Red     Gr.8: Blue    Gr.9: Green     Gr.10: Yellow     Gr.11: Orange      Gr.12: Pink 

 والتأكد من مراعاة تطبٌك اإلحترازات الصحٌة المعتمدة من وزارة الصحة االشراف علٌهن-

- Supervise them and ensure that the health precautions by the Ministry of Health are 
observed.  

 حارس األمن

Security Guard  

 المرالبة

Attendance Checker 

 الوكٌلة

 Assistant Principal 

 الطالبٌة/الصحٌة المرشدة

Health\Student  
Guidance  

 رائدة الصف

Class Advisor  

 مدخل المدرسة

 (1)بوابة 

School 
entrance 
Gate (1) 
الساحة 

 الخارجٌة

Outdoor 
Courtyard  

7 : 15 
To 

7 : 30 

 توجٌه الطالبات إلى الفصول مع معلمة الصف حسب المسار المخصص لهم-

- Direct students to their classes. They should go to their classroom following the line  
assigned to them. 

- المسار والحرص على التباعد اإلشراف على الطالبات باتباع  

- Supervise students by following the line and observing physical distancing. 

 رائدة الصف

Class Advisor  

 الصحٌة المرشدة

Health Guidance  

 الممرات 

The 
corridors 

7 : 30 
To 

8 : 00 

 استمبال الطالبات المتأخرات-

- Receive students who are late. 
 المرالبة

Attendance Checker 

 (1)بوابة 

Gate (1) 

8 : 30 
 حصر الغٌاب-

Check the attendance. 

 المرالبة
Attendance Checker 

 رائدة الصف

Class Advisor  

 الفصول

 الدراسٌة

Class 
Room 
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 Morning attendanceالحضور الصباحي 



 الوقت

Time 

 المهمة

The Task 
 المسؤولة

Person in charge 

 المكان
Place 

9:30 
To 

9:40 

Break (1) 

 من الطالبات بأخذ استراحة بسٌطة داخل الفصل التأكد-

- Ensure that students take a short break in the classroom. 

رائدة الصف أو معلمات الحصة التً بعد 

 اإلستراحة 

Class Advisor or the subject 
teacher 

 الفصول

 الدراسٌة

Class 
Room 

11:40 
To 

12:00 

Break (2) 

 الفطور مع تحمٌك االحترازات الصحٌة الذهاب إلى دورات المٌاه لغسل الٌدٌن لبل تناول-

- Ask the students to go to the bathroom to wash their hands before 
eating . (Observe the health protocols.) 

 التأكد من لكل طالبة لدٌها وجبة الفطور-

- Make sure every student has food. 
- الوجبة وتنظٌف المكان وغسل وتعمٌم أٌدٌهن بعد األكل توجٌه الطالبات النهاء  

- Supervise  the students to finish their meal, clean their own table, 
and wash and sanitize their hands after eating. 

 مشرفة الدور

Floor supervisor 

 المرالبة

Attendance Checker 
 الصحٌة المرشدة

Health Guidance   

 الفصول

 الدراسٌة

Class 
Room 

 (معممات الٌدٌن ، الكمامة ، المنادٌل، الوجبات الخفٌفة ، وجبة اإلفطار ، زجاجة الماء )ٌجب على الطالبات إحضار المستلزمات الخاصة بها -

- Students must bring their own supplies (food, water bottle, hand sanitizer, mask, tissues). 
 .فتح نوافذ الفصول الدراسٌة لٌتم تهوٌتها بعد االنتهاء من الفطور ثم التأكد من إغاللها-

- Open classroom windows for ventilation after eating and then make sure they are closed after the break. 
 مشرفة الدور بذلن  فً حال عدم توفر وجبة فطور لطالبة الرجاء إبالغ-

- If a student does not have food, please inform the floor supervisor. 
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  Break Timeوقت اإلستراحة



 الوقت

Time 

 المهمة

The Task 
 المسؤولة

Person in charge 

 المكان
Place 

12:00 
To 

12:15 

 للوضوء بالمراحل والتأكٌد على التباعد إرسال الطالبات-

- Send students to perform ablution by grade level and make sure they follow 
social distancing. 

 الذهاب للمصلى بطابور منتظم حسب المكان المخصص مع تحمٌك التباعد-

- Accompany students in going to the prayer area to pray in their designated 
place, observing social distancing 

 اإلشراف على المصلى وانتظام الطالبات فً صفوف متباعدة-

- Supervise the prayer area and organize the students in separate rows. 
 بعد االنتهاء من الصالة الولوف واالصطفاف بانتظام والعودة إلى الفصول مع تحمٌك التباعد-

- After praying, tell the students to line up on a single file and return to their 
classes, observing social distancing. 

- نوافذ المصلى بعد االنتهاء من الصالة فتح   

- Open the windows of the prayer area after praying. 

 مشرفة مواد الهوٌة

Academic Supervisor for 
Arabic Subject 

 معلمات اللغة العربٌة

Arabic Teachers 
 مشرفة الدور

Floor supervisor 

 الفصول

 الدراسٌة

Class 
Room 

 المصلى

Prayer 
Area 

 ٌجب على الطالبات إحضار سجادة الصالة الخاصة بها-

- Students must bring their own prayer carpet. 
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  Prayer Timeوقت الصالة 



 الوقت

Time 

 المهمة

The Task 
 المسؤولة

Person in charge 

 المكان
Place 

3:00 

 تسلٌم الجوال للطالبات كً ٌمكنهم التواصل مع األهل فً حال وصولهم إلى المدرسة-

 (1)التوجه إلى بوابة الخروج -

- Go to gate one (1). 
 .  ـة/بإبرازها الستالم الطالبـ( األب ، األم ، حامل البطالة) ٌلتزم ولً األمر -

- Check the cards to be presented by the parents, guardians, or drivers every time 
they fetch students.  

 المرالبة

Attendance Checker 

 رائدة الصف

Class Advisor  
 حارس األمن

Security Guard  

 الفصول

 الدراسٌة

Class 
Room 

بوابة الخروج 

(1) 

Gate 1 

3:15 

 نزول جمٌع الطالبات إلى الساحة الخارجٌة وفً األماكن المخصصة لكل مرحلة والتأكد من التباعد-

- Make sure that all students go out to the designated area for each grade level in 
the courtyard,  observing social distancing. 

 التواجد فً منطمة االنصراف فً المكان المخصص لكل مرحلة والتأكد من التباعد-

- Make sure that all students are at the dismissal area for each grade level. 
Observe social distancing. 

 رائدة الصف

Class Advisor  

 الوكٌلة

 Assistant Principal 

 الطالبٌة/الصحٌة المرشدة

Health\Student  Guidance 
Supervisor  

الساحة 

 الخارجٌة

Outdoor 
Courtyard  

3:30 
 اإلشراف على انصراف جمٌع الطالبات-

- Supervise the dismissal of all  students. 
 (المناوبة)المرالبة 

Attendance Checker 

الساحة 

 الخارجٌة

Outdoor 
Courtyard  

 .كما تخلً المدرسة مسؤولٌتها فً حال تأخر الطالبةوالنصف عصراً  ٌنتهً إشراف من لبل المدرسة على الطلبة المتأخرٌن الساعة الثالثة-

- The supervision for students in school will be up to 3:30 p.m only,  so parents are advised to fetch their children on time. 
 االلتزام على أولات اإلنصراف وذلن حفاظاً على صحة الطالبات الرجاء-

- Please adhere to the dismissal times so that all students can go home immediately. 
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  Dismissal Timeوقت اإلنصراف 


