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 عن البعد التعلم برنامج                                                     

 لى أعزائي أولياء األمور ،إ 

  

  )،(كورونا المستجد 19-ظل األوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار عدوى فيروس كوفيد في  

  التي اتخذتها المدرسة بصدد هذا الوباء .بأخر المستجدات  نود ابالغكم  

   الى المدرسة فقد قررناعلى سالمة أبنائنا الطلبة لعدم الحضور لتربية والتعليم وحرصا منها وحسب تعليمات وزارة ا

   م 2021-2020:  ) لجميع المراحل الدراسية عن بعد لتعليم ( ا

  التكنولوجيا م .ونحن نسعى بتقديم أفضل 2020يونيو بالنسبة للسنة الدراسية حتى نهاية شهر كما هو قد يظل الوضع 

  وتعاونكم المستمر معنا.ألبنائنا الطلبة وهذا بفضل دعمكم لنا وجهودكم  

     .  في منصة التعلم عن بعدسوف تقوم المدرسة بإرسال رسائل نصية إلنضمام ومشاركة أبنائكم  

  وسوف نقوم بإخطاركم به حيث  مرحلة رياض األطفال وحتى الثانوية العامة .من  الصفوفويشمل التعليم عن بعد 

 االنتهاء منه وعن جدول الحصص المقررة لكل فصل ,

   

  طرق إدارة التعلم عن بعد: 

  ارسال الرقم التعريفي لكل طالب.و االلكترونيبالموقع  الثالث الدراسي الفصل في نجحوا الذين الطالب تسجيل سيتم )1

 .What Sapp مجموعاتال عبر إرسالهو/  االلكتروني موقعال في وفلصفلجميع االحصص  جدول تحميل سيتم )2

    What Sapp خالل التواصل ب من المادة معلمي/  الصف معلمي/  بالمشرفين االتصال لولي األمر يمكن )3

 لكيفية صوتية بمقاطعمسجل  أوعرض تقديمي ( بوربوينت ) /مسجلة بالفيديو دروس : الدراسية سوف تكون المواد )4

 لجدول الحصص . وفقًا..... ذلك إلى وما المعلم شرح الدرس من  قبل   

  المطروحة: واألجوبة األسئلة على الرد على الطالب )5

   المعلم . لالمحددة من قب واريخالت في التقارير) -(الواجبات  المهام واستكمال القصيرة اتاالختبارك 



 

  اليوم المقرر للتسليم. أو المعلمات.في المعلمين إلى حلها تم التي التقارير) - (الواجبات المهام إرسال يجب )6

 للطالب . احتى يكون مرجعمن قبل المعلم ).  منفصل مجلد في أعماله حفظوسوف يتم (

 . عليها درجات ووضع بالطالب الخاصة .)المستمر التقييم( اتاالختبار وأوراق المهام جميع جودة تقييم سيتم )7

 لذلك. الواجب الصفي في المكان المخصص تنفيذ يجب) 8

  الحصة الدراسية  . استئناف عندمشاهدة المعلمة للواجب  ويمكن 
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2 

  بموقع المدرسة االلكتروني م  2020عالن نتائج الطلبة للفصل الدراسي الثالث لشهر مارس اقررت إدارة المدرسة 

    والتعليم للنتائج . بعد موافقة وزارة االتربية . ولكن مع معلمة الفصل )  وموقع التواصل االجتماع ( الوات ساب 

  دخول لى منصة ليتمكن للطالب لل ،حتى اآلنية المتراكمة والتي لم تدفع نرجو من أولياء األمور دفع جميع الرسوم الدراس* 

 عن بعد .التعليم 

  ايداع الرسوم المدرسية  بحساب المدرسة رقم :   بأن يقوم بعملية * يمكن لولي األمر 

  ( بنك أم القيوين ) -اسم البنك   - 

   0085090917 :   رقم الحساب -

IBAN NO:  AE 210420000000085090917   

  ومن ثم إرسال رصيد االيصال باسم الطالب وصفه 

    :teschool@emirates.net.aeemailعلى ايميل المدرسة : 

  

  للدفع عبر االنترنت وسوف نقوم بتزويدكم بالتفاصيل الحقا . * تقوم المدرسة بإنشاء بوابة 

  

  * الكتب المدرسية سوف تصدر الوزارة آلية بكيفية تسليم الكتب لكل طالب . بعد استكمال الرسوم المدرسية  المقررة.

  نتطلع الى تعاونكم معنا ..

  مع الشكر والتقدير .                                                                                      

   مديرة المدرسة اإلجليزية                                                                                                            

  

  

  


