
   

 

 

 

 

 
 
 

 

 آلية وقنوات التواصل مع أولياء األمور يف قسم الدبلوما األمريكية

 

 :اإلتصالأرقام -1

 كاآلتي: للتواصل عبر الواتس أب خاص بإدارية كل مرحلةتم تخصيص رقم جوال 

 

  فقط.يمكن االتصال على الرقم املخصص في الحاالت الطارئة والهامة 

  .كما يمكن إرسال رسائل واتس أب في الحاالت غير الطارئة 

 من استالمنا لطلبكم. ساعة 24خالل ستحرص مسؤولة العالقات العامة على خدمتكم 

 بريد إلكتروني:-2

تم تخصيص بريد إلكتروني خاص بإدارية كل مرحلة وذلك لتقديم الخدمة ألولياء األمور بكل مايتعلق باألمور الخاصة 

 .للطلبة وما يخص الغياب واالستئذان واملتابعات اليومية. بعد مراجعة 

 

 

 

 

 

 منصة إدارة التعلم )نظام ناتج(:-3

( حيث ستصل  ناتجسيكون التواصل اليومي من قبل املعلمة وولية األمر من خالل منصة التعلم ) 

عن طريق  لألم التواصل مع املعلمة مالحظات خاصة بالطالب داخل الصف لألم عن طريق املنصة ويمكن

 اإليميل املباشر .

 

  املرحلة  القسم  رقم التواصل 

 دولي 0552207018
 دبلوما بنين

(G1-2-3-4) 

 

 دولي  0596819101
 دبلوما بنات

(G1-3) 

 

 دولي 0552202510
 دبلوما بنات

(G4-9) 

 

  املرحلة  القسم  البريد االلكتروني 

I.Admin1@ess.edu.sa  دولي 
 دبلوما بنين

(G1-2-3-4) 

 

I.Admin2@ess.edu.sa  دولي 
 دبلوما بنات

(G1-3) 

 

I.Admin3@ess.edu.sa  دولي 
 دبلوما بنات

(G4-9) 
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 آلية وقنوات التواصل مع أولياء األمور يف قسم الدبلوما األمريكية

 مجموعات الواتس أب: -4

تم إنشاء مجموعات )واتساب ( رسمية من قبل إدارة املدارس ) لكل شعبة ( لتسهيل التواصل بين أولياء األمور بما يخص 

 .الصف كامال ستصلكم الروابط الخاصة باملجموعات وقوانين إدارة املجموعة على أرقامكم الخاصة 

 الواتس أب(:قوائم الرسائل الجماعية )بودكاست  -5

سيتم إرسال اإلشعارات والخطابات الرسمية والجدوال من إدراة املدرسة على الرقم الخاص باألم عن طريق الواتساب 

 .كإشعارات فردية لذا يرجى منكم الحرص على قراءتها ومتابعتها بدقة

 أرقام الثابت: -6

ظهرا يوميا من األحد  2:00الساعة  – 6:30يسعدنا استقبال اتصاالتكم على الرقم الثابت من الساعة 

  (0114896420 ,0114896410)للخميس.

 التواصل مع اإلدارة: -7

 :يمكنكم التواصل مع

 عن طريق اإليميل املباشر :  املدرسةمديرة اM.aboud@ess.edu.sa 

 فيما يخص تعلم أبناءكم وبناتكم :  املديرة األكاديميةo.altoubah@ess.edu.sa 

  في أي أمر إداري  الطالبيةالشؤون وكيلة a.hashem.ess.edu.sa  

 اللقاءات مع املنسوبات: )يرجى تحديد موعد مسبق(:املواعيد و  -8

 اللقاءات واالجتماعات التعريفية ألولياء األمور: وتنطلق في األسبوع الثالث بإذن هللا )مرفق الخطاب( .1

 مواعدها بالتقويم الدراس ي.مجالس األمهات: بمعدل مرتين بالعام الدراس ي وتم تحديد  .2

 مجلس أولياء األمور: يتم الترشح له من قبل األمهات خالل االسبوع الثالث. .3

 خدمة املوعد املسبق: .4

 (ساعة 36-24يحتاج تنسيق مسبق ) لقاء فردي مع معلمة (أ

 (.ساعة 24موعد مسبق قبل ) لقاء مع إدارية (ب

 أبوابنا مفتوحة لكم.

 أبنائنا الطلبة ر ملصلحة وسالمة بشكل بناء ومستمر ملافيه خيالتواصل معكم العلوم وسوعة ممدارس ب نايسعدو 

 

 إدارة املدارس


