
 األولياء األعزاء, 

 

إذا ماثبت وجود فيروس الكورونا في فصل إبنكم, فعليه الخضوع إلى الحجر الصًحي. وسيقع تدريسه  

 عن بعد, من قبل معلمه إلى انتهاء مدة الحجر الصًحي. كما نريد مًدكم بأهم المعلومات حول هذا األمر. 

 ماهي البرامج التي تحتاجها؟   .1

. هاتين  TEAMSو  Mebisنشتغل في مدرستنا ببرنامجين, سبق وأن تمكن ابنكم من الدخول إليها  

 البًوابتين مهمتان للحصول على المعلومات الألزمة 

 كيف يبدأ اليوم الدراسي عن بعد؟   .2

 حضوره في المدرسة.  ويسجل  Mebisفي برنامج   10:00كل يوم يسجل ابنكم دخوله إلى حد الساعة 

 كيف يكون لك؟

 

 

 



 ماذا علينا أن نفعل في حال وجود عطل تقني؟ 

. االتصال ال يكون إال بعد استنفاذ كل  10:00في هذه الحالة اتصل هاتفيا بالسكريتيرة إلى حد الساعة  

 المحاوالت التقنية. عند السكريتيرة سيتم تسجيل دخول كل الطلبة. 

 ماذا يجري إذا لم يسًجل ابني في الدروس عن بعد؟   

. إذا لم يواضب ابنك على الدروس عن بعد فسيتم تنبيهه إلى ذلك. إذا تكًرر ذلك  ستُعلمك المدرسة بذلك

 فسنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضًده. 

 كيف يتم الدرس عن بعد؟  .3

المعلم إما بتوزيع ورقات عمل أو ماشابهها,  . سيقوم في كل األحوال سيتحصل ابنكم على مواد دراسية 

 او أن يرسل الواجب المدرسي عن طريق االنترنات. 

 أين نجد هذه المواد الدراسية؟ 

, وهي عبارة عن مراسلة فورية لكل  TEAMSيجب على ابنكم أيضا زيارة   Mebisعلى   عالوة 

م بها. كما سيجد كل المعلومات  تالميذ الفصل. هنالك سيجد الواجبات المدرسية, التي يجب عليه القيا 

التي يحتاجها في القيام   (الكتب .../دفاترالMebis/TEAMS/المتعلقة بالبرنامج والمواد الدراسية ) 

 بواجباته المدرسية. 

إذا لم يطلب منه ذلك,  على ابنكم ارسال واجباته المدرسية إلى المدرس, إذا طلب منه مدرسه ذلك. 

 بواجباته على أحسن و أكمل وجه. وهو ما يساهم في تحسين آدائه في المدرسة. فيكفيه أن يقوم 

كما  TEAMS.و    Mebisقمنا سابقا في المدرسة بتوضيح طريقة تحميل ابنكم لواجباته عن طريق  

سبق لنا أن قدمنا له كل هذه المعلومات في شكل ورقات, والتي يمكن تنزيلها من الصفحة الرئيسية  

 للمدرسة.

 عرف ابني بوجود مقابلة مصًورة؟ كيف سي

. وإذا ما أراد المدرس التحدث إلى ابنك, فسيتمكن  TEAMSستتم هذه المقابالت المصًورة عن طريق  

   TEAMS.ابنك من رؤية ذلك في  

   ماهو واجبنا إزاء المدرسة؟  .4

أبناءكم من فضلكم في  .ساعدوا ء عن بعد أو في المدرسة , سوابكل دقة   نكم متابعة الدروسبيجب على ا 

 تأدية واجباتهم. ال تترددوا في التواصل مع المدرس, في حال وجود مشاكل.  شكرا

 

 


