WORLDSKILLS ABU DHABI 2017
2017 مسابقة المهارات العالمية أبوظبي

Teacher’s Checklist

القائمة المرجعية للمدرسين

 I have registered in advance and received

ً
مسبقا وتلقيت تأكيد فريق المسابقة
 لقد سجلت

confirmation from the WorldSkills Abu Dhabi 2017

. بشأن زيارتي للحدث2017 العالمية أبو ظبي

team about my visit to the event.

ECKLIST

 I have provided all required personal data in

ً
مسبقا إلصدار
 لقد قدمت كافة البيانات الشخصية

advance to produce the accreditation for all school

.التصاريح لجميع منسقي ومشرفي المدرسة

coordinators and supervisors.
 I have booked and planned the transportation

 لقد قمت بحجز وسيلة مواصالت الزيارة والتخطيط لها

from my school to IPIC Arena and back, in advance.

ً
.مسبقا من المدرسة إلى آيبيك أرينا

 I have the parental approval for all the students to

 لدي موافقات أولياء أمور جميع الطالب بشأن هذه

attend this trip as well as their agreement to be

الزيارة (الرحلة) هذا باإلضافة إلى موافقتهم على التقاط

photographed, as media will be present in the

صورهم حيث أن وسائل اإلعالم ستكون حاضرة في مكان

venue.
 I am well aware of the date and time slot I need
to arrive at IPIC Arena for the visit.
 I have read about WorldSkills Abu Dhabi 2017 and
planned the day of the visit with my students.

.الحدث
 أنا على دراية تامة بتاريخ وموعد الوصول إلى آيبيك
.ارينا من أجل الزيارة
 لقد قرأت عن مسابقة المهارات العالمية أبوظبي .
. وقمت مع طالبي بالتخطيط ليوم الزيارة2017

 I understand that for logistical and security

 أفهم أن حافلتي المدرسية سوف تتوجه إلى آيبيك

reasons, my school bus will drive to IPIC Arena,

أرينا حيث سننزل من الحافلة ونمضي لتأكيد التسجيل

where we will disembark and proceed with the

وإجراءات الفحص األمني قبل أن ينقلنا فريق مسابقة

registration check and security screening prior being

 إلى مركز أبوظبي2017 المهارات العالمية أبوظبي

transferred to ADNEC by the WorldSkills Abu Dhabi

.الوطني للمعارض

2017 team.
 I have my badge (as without it, I cannot access the

 لدي بطاقتي (حيث أنه ال يمكنني دخول مكان الحدث

venue). All adults require a badge to access the

 ُيطلب من جميع البالغين الحصول على بطاقة.)بدونها

venue and are fully responsible of the behaviour,

للدخول إلى مكان الحدث كما أنهم مسؤولون مسؤولية

security and safety of their students.

.كاملة عن سلوك طالبهم وأمنهم وسالمتهم

 I have the wristbands for all my students (as
without them, they cannot enter the venue). They
must be visible and worn prior to disembarking at
the venue.

 لقد قمت بإحضار اساور الطالب المخصصة للزيارة (حيث
 يجب أن.)أنهم ال يمكنهم دخول مكان الحدث بدونها
يرتدونها قبل التوجه إلى مكان الحدث ويجب أن تكون
.واضحة

 I have the bus-parking pass and it is visibly

 لدي تصريح صف الحافلة وتم وضعها في مكان واضح

displayed in the front window of my school bus. I

 أفهم أن كل مركبة لها تصريح خاص.على الزجاج األمامي

understand that each vehicle requires its own

.بها

parking pass.
 I have a detailed list of all the students I am
responsible for, as well as contact details.
 I am bringing the same number of students I

 لدي قائمة مفصلة بجميع الطالب الذين أتحمل
.مسؤوليتهم هذا باإلضافة إلى تفاصيل االتصال بهم
. سأجلب نفس عدد الطالب الذي سجلته

registered.
 I have a contact list of all supervisors of my group,
in case of emergency.
 I have my Emirates ID with me.
 I have the confirmation email about my
registration (either digital or printed).

 يوجد لدي قائمة بجميع المشرفين الموجودين
.بمجموعتي في حالة الطوارئ
. لدي بطاقة هوية اإلمارات في حوزتي
) يوجد لدي نسخة ) مطبوعة أو على الهاتف المحمول
.من البريد االليكتروني الذي يحمل تسجيلي

 I briefed my bus driver about the route and arrival

 أعلمت سائق الحافلة بتعليمات الطريق والوصول إلى

instructions at IPIC Arena. I also have my driver’s

ً
أيضا رقم هاتف السائق في حالة
 ولدي.آيبيك أرينا

mobile number in case of emergency.

.الطوارئ

 I briefed my bus driver to follow the WorldSkills

.
 قمت باطالع سائق الحافلة على أنه يجب اتباع تعليمات

Abu Dhabi 2017 team instructions once in IPIC

 بمجرد2017 فريق مسابقة المهارات العالمية أبو ظبي

Arena until our departure from the venue.
 I briefed all my students in advance about the
event and the conduct code during the visit.

.وصوله إلى آيبيك أرينا حتى مغادرتنا مكان الحدث
ً
مسبقا على الحدث وقواعد
 أطلعت جميع طالبي
.السلوك أثناء الزيارة

 Before departing ADNEC and IPIC Arena, I will

 قبل مغادرة مركز أبوظبي الوطني للمعارض وآيبيك

ensure I have all the students I supervise with me.

أرينا سوف أتأكد من وجود جميع الطالب الذين أشرف
.عليهم

Teacher’s Signature:

Please submit this checklist to your school principal.

:توقيع المراقب

.الرجاء تسليم هذه القائمة لمدير المدرسة

