
Al Danah School/KG and Cycle 1  حلقة أ وىل  ادلانــــــة/ روضة أ طفال و مدرسة  

Abu Dhabi أ بوظيب  

 
 

 إدارة مدرسة الدانة

 

 آلية التواصل بين املدرسة و ولي األمر
 

  التواصل بين البيت واملدرسة: •

على ولي االمر  حضور اجتماعات ومحاضرات وفعاليات  •

 املدرسة عند تلقيهم دعوات لحضورها أثناء العام الدراس ي.

عند حصول ولي االمر على ورقة أو رسالة نصية تنص على  •

 ألهمية استدعائه يجب عليه عدم التخلف عن 
ً
الحضور نظرا

 التواصل بين البيت واملدرسة وملا فيه من مصلحة الطالب.

في حال وجود شكوى أو مالحظة من قبل ولي األمر يجب  •

توجيهها إلى الهيئة اإلدارية حيث ستقوم الهيئة اإلدارية بمتابعة 

 ..فبمالحظاتكم نرتقي الشكوى واتخاذ الالزم والتواصل مع ولي األمر

 ؟ بطريقة رسمية الطريقة التي تؤهلني لتقديم مالحظتي أو الشكوى س: ما هي 

 إرسال بريد إلكتروني موضحا فيه االستفسار أو املالحظة وستقوم اإلدارة بالرد. •

 الحصول على نموذج الشكوى من قبل موظفة االستقبال.أو الحضور للمدرسة و  •

 تعبئة الطلب وتسليمه لالختصاصية االجتماعية. •

 الرد على الشكوى .إدارة املدرسة بستقوم  •

 

 بيانات التواصل مع املدرسة •

  

 الرابط الخاص بموقع املدرسة البريد اإللكتروني الخاص باملدرسة رقم هاتف املدرسة

025826355 1995@moe.gov.ae www.aldanahschool2017.wordpress.com 

  تحميل البيانات الهامة في املوقع بشكل مستمر مثل:سيتم 

 األسبوعية لجميع املراحل  الخطط •

 رسائل أولياء األمور واملعلومات الهامة •

 املنهاجنماذج وتمارين داعمة للطلبة و  •

 

 
 0552776789 رقم التواصل ممرضة املدرسة
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 س: ما الذي يجب عليه فعله في حال رغبتي بمقابلة معلمة ؟

 

 ةلالجتماع بها في ساعاتها املكتبي التواصل مع  االختصاصية املسؤولة عن صف ابنك والتنسيق ملوعد يتناسب مع املعلمة 

 

  التواصل عبر كالس دوجو: آلية

 سيكون لكل طالب حساب واحد يضم جميع معلميه. •

 يعد كالس دوجو وسيلة التواصل الرسمية في مدرسة الدانة للتواصل بين املعلم وولي األمر. •

 االستقبال و إعطائهم اسم الطالب و صفه لتوفيره.في حال الرغبة في الحصول على كود كالس دوجو للطالب التواصل مع  •

 يرجى من ولي األمر تجنب الدخول في محادثات خارج اإلطار التربوي أو استخدام كلمات غير تربوية في التحدث مع ولي األمر.  •

ي  رسالة أو معلومات ستقوم املعلمة بإرفاق صور من أعمال الطلبة واألنشطة الصفية بشكل مستمر في الكالس دوجو وأيضا إرفاق أ •

 هامة يجب أن تصل لولي األمر. 

 التواصل باعتدال مع معلمة الصف عبر الكالس دوجو بما يفيد الطالب ويدعم مستواه الدراس ي. •

 ابنتك التواصل مع إدارة املدرسة للبحث في األسباب. \في حال عدم وجود أي تواصل من املعلمة عبر الكالس دوجو البتك •

 .. زيل الشكر والتقديروتفضلوا بقبول ج

 يدا بيد نوفر بيئة تعليمية آمنة ألبنائنا ..

املرحلة الدراسية املسؤولة  االختصاصية االجتماعية  

 عنها

 طريقة التواصل

Email 

 الصف األول  عائشة الحوسني 1

(A-B) 

 انيوالصف الث

ayesha.alhosani@adec.ac.ae 

 األول الصف  شيخه الشاعر 2

(C-D-E) 

 والصف الثالث

shaikha-ss.alshaer@adec.ac.ae 

 badour.alkatheeri@adec.ac.ae الصف الرابع بدور الكثيري  3

 (F-G-H-I)الصف األول  موزة اليماحي 4

 والخامس

mozah-hs.alyammahi@adec.ac.ae 
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