
 

  : األهل االعزاء ،مسؤولي تربية الطفل االعزاء

يكسي براندي وفق كما يبدو لنا ..فإن وباء كورونا سيصيبنا ويصيب مجتمعنا بموجة ثانية، لهذا االمر  طورنا نحن مجلس ادارة و مدرسي المدرسة  الشاملة و

 المهمة والتي تخص مسؤوليتكم ومسؤولية طفلكم هي كالتالي:التوصيات الوزارية خطة ومشروع للتعامل مع االمر سنشرحه لكم، فالنقاط 

 : االلتزام بالمشاركة والحضور في دروس التعليم عن بعد )عن طريق االنترنت(. ١

وحضورها ، وهذا  هافكما هو الحال في الدروس العادية والتي هي اجبارية لطفلكم فكذلك هو االمر أعزائي بما يخص دروس التعليم عن بعد واجبارية المشاركة ب 

 يعني بأن الوظائف التي تعطى خالل الدروس البد من تقديمها واالجابة عليها وفق الوقت المحدد من قبل المشرف.

  : تقييم األداء. ٢

تزامه بالوظائف المطلوبة منه . على منذ بداية العام الدراسي يتم تقييم أداء الطالب وكذلك هو األمر في دروس التعليم عن بعد سيتم تقييم أداء الطالب واهتمامه وال

عد طورنا أسلوب وجه العموم وكما جرت العادة نقوم بإجراء االمتحانات وتقييم عمل الطالب في المدرسة من خالل حضوره الشخصي ولكن عن طريق التعليم عن ب

اد تقارير كتابية تخص الدروس المعطاة ، قائمة مشاريع تجمع أهم أعمال مناسب المتحان الطالب واختبار أدائه مثل االمتحانات الشفهية في اللغات األجنبية ، إعد

ت االحترازية واالحتياطات الطالب (  كما أن الطالب والذين اصيبوا بكورونا هم مطالبين ايضا بتقديم االمتحانات الكتابية ولكن بالطبع مع القيام بجميع اإلجراءا

روس المعطاة عن بعد وهذا سيساهم بتقييم أداء الطالب مع االمتحانات التي ستطلب منه، فاالجابة على أوراق العمل وحل الصحية،  سيتم تقييم أداء الطالب خالل الد

 الواجبات في الكتب المدرسية وإعداد تقارير كتابية للواجبات المطلوبة في المدرسة سيساهم بتقييم الطالب بشكل جيد. 

 سوف يراعي األمور التالية: حيث أن تقييم اداء الطالب ووضع العالمات

 إنجاز الواجب المنزلي في الوقت المحدد له-١

 الحل الشامل لجميع الواجبات المطلوبة-٢

 االجابات الصحيحة والدقيقة للواجبات المدرسية -٣

 وحديث شخصي عن عملية تقدم التعليم للطالب ( توثيق عملية إعداد وتكوين الطالب )الخطة السنوية، مذكرة األعمال ، ملف المشاريع التي قام بها الطالب ،  -٤

 : ادخال محتوى جديد للدروس المعطاة. ٣

اليومية او من خالل باإلضافة إلنجاز الواجبات المعهودة من الممكن طلب واجبات جديدة من الطالب والتي سيمتحن بها الطالب ايضا من خالل االعمال المدرسية  

 االمتحانات.

  :األعطال التقنية.٤ 

ظائف والمهام في حال ظهور أعطال تقنية خالل عملية التعليم كمشكلة في االتصال عن طريق االنترنت او اي مشكلة في االجهزة تمنع الطالب من إنجاز الو 

 المطلوبة منه يرجى االتصال و إيضاح المشكلة للمدرس المختص المسؤول عن الطالب  ليتم إيجاد حل للمشكلة.

عملية التعليم عن بعد ونقيم تقدمها ونعمل على حل اي مشكلة تظهر لنا ، سوف نخبركم بأقرب وقت بأي شيء جديد يخص هذا األمر في حال  بكل تأكيد سنراقب 

 حدوثه.

 .  نرجوا منكم اآلن ان  تملؤوا ورقة اإلجابة عن هذا القرار و تنزعوها و تعطوها البنكم حتى يوصلها لنا. نتمنى لكم بقاء الصحة والعافية
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