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Friday 22nd May 2020  
 من : مجموعة المايكروسوفت لطرح التعلم البيتي

  

 .نتمنى ان تكونوا بخير وامان مع عوائلكم

  

من خالل االسابيع الماضية , خالل الوقت الغير مسبوق, انتقلنا الى التعليم البيتي لالستمرار بدعم طفلك  

اكاديمية كرستبأستكمال ثقافته في   . 

  

حاليا , نحن نستعمل برنامج أرني الواجب البيتي لدعم تعلم طفلك. باالضافة الى ذلك نحن نجهز فرصة تعليمية   

    .ممتازة في البيت التي نطلقها من خالل استعمال مجموعة المايكروسوفت كمنصة تعليمية اضافية

  

ية استعمال مجموعة المايكروسوفتالموظفون والطالب سوف يحصلون على تدريبات في كيف . 

يتوقع طفلك بانه يستلم واجب صفي وواجب بيتي من خالل برنامج ارني الواجب البيتي ويشمل ايضا دليل كيفية  

 . عرض عمله لكل لمعلم

   

ربطت   لقدمن المحتمل , معلم الدرس لطفلك سوف تعطي بعض الدروس من خالل مجموعة المايكروسوفت .   

 .الدليل الذي اصدر لكل الطالب يشرح فيه كيف يعمل

  

في اي يوم مدرسي يُعطى ألي تعلم عن بعد, سوف يُسأل الطالب ل ِ: 
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مباشرة من خالل معلم المادة , الذي سوف يتصل بالطالب    ۳٦٥يسجل الطالب دخوله الى برنامج اوفس        •

 .واالباء مع تفاصيل متى سيبدأ الدرس

   

   تحميل برنامج مجموعة المايكروسوفت على الجوال) الموبايل( , ان امكن       •

•         

تحميل العمل المطلوب لكل درس من برنامج أرني الواجب البيتي, أكمل الواجب و قدم اي عمل مطلوب         •

 .منك من خالل المهلة المحددة من المعلم

•         

الواجب الصفي والواجب البيتي مؤشرعلى انه مقدم من خالل قائمة موضوع برنامج أرني تأكد من ان كل        •

 .الواجب البيتي

تحميل  برنامج      GCSE PODكتطبيق على التلفون الجوال ) الموبايل( او األيدباد ان امكن        •  

•         

بعد. انا , على كل حال , اطلب بعض الصبر  المعلمون يعملون جاهدين من اجل وضع دروس التعلم عن        •

حيث اننا نعطي وجبة جديدة من االجراءات للموظفين والطالب_ نحن جميعا نتعلم مهارات جديدة. ارحب في اية  

 .مقتراحات على طول الطريق حيث نستطيع ان نطور وسائلنا الى االحسن ليناسب احتياجات طالبنا

  

   

 ضمان السالمة اثناء التعلم من البيت عن بعد ونظام التعلم  

  

نظام جديد بصدد االكمال وسوف يوزع الى اولياء االمور. وملخص النظام سيوزع على           •

لية والمنهجالطالب كذلك للتأكد من انهم فهموا تماما اجراءاتنا العم  . 

•          
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المعلومات المرسلة وتوقيعها للقول بأنهم قرأوا الملخص ووافقوا  نتوقع من اولياء االمور والطالب ان يقرأوا  

 .على برنامج  ضمان السالمة الجديد من خالل التعلم عن بعد ونظام التعلم

 .تستطيع ان تفعل هذا من خالل البريد االلكتروني وترسل الجواب بتأكيد أطالعكم على التعليمات

ودائمي . نرحب بأتصالكم كلما شعرتم بالحاجة لذلك.وكما تعلمون , دعم الباسترول سيكون مستمر     

  

الطفالكم للعمل لالحسن. نحن نتطلع الى طالبنا بتجاوز العقبات ,والعمل   نشكركم مقدما لدعمكم وتشجيعكم

. بمسئولية وأظهار التصميم والمثابرة  

 

 

  

 

       المخلصة لكم

   

  

  

Ms Indira Purushothaman  

Associate Headteacher   

 


