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   علم الطالب عن بعدلت  السلوك ارشادات
 

,  

ا  لين على سالمتك . نحن ايضئونزال مس ن مافيما اذا انت في المدرسة او في البيت , نح
في التعلم عن بعد في دروسك االفتراضية وفي   نحافظ على سلوكك وتصرفاتك المرجوة

 تعاملك مع المجتمع االفتراضي .

  

ويجب انت ووالديك الموافقة عليها واتباعها. رشادات الطالب للتعلم عن بعد هذه الوثيقة تحدد ا      
 
 

 ارشادات   السلوك
   التعلم عن بعد. ان تستعمل حساب البريد االلكتروني المدرسي / ادخل عليه من اجل يحب  

 اذا تحتاج الى مساعدة او اسناد من خالل التعلم والدراسة عن  ممكن ارسال ايميل الى المعلمين
بعد ولكن استعمل حساب البريد االلكتروني فقط. يجب ان  ال  تراسل المعلمين من خالل حساب  

       البريد االلكتروني الخاص.

 يدعوة من البريد االلكتروني المدرس ريق /الفق اجتماع يجب ان تستلم فقط عن طري   
 @crestacademy.org.uk 

 

تأكد بأنك يجب ان تحضر جميع الدروس عن بعد بمالبس الئقة وفي المكان   ●
يحتوي على خلفية هادئة واقل  المناسب: على المكتب , في منطقة الدراسة ومكان 

بعد   تشويش واجتنب ان تعرض حاجات خاصة. يجب ان ال تدخل على التعلم عن
    في غرفة النوم/ الحمام / المرافق / منطقة التنظيف .

 
 

  تنترنيت كل يوم على ارني واجبي البيتي او فريق المايكروسوفتسجل دخولك لال متوقع منك ان •
في الصوت و/ درووس فديو.  وتشارك المطلوب  واجبك كل قدم  ثم  لتستمكن  

التالية: تذكر ان تسجل حضورك كل يوم على االوقات   
صباحا   ۹, ۳۰الى     ٥,۹۰(  من الساعة    ١۳( و )١٢الصف )  

صباحا   ١۰, ۳٥الى     ١۰, ۰ ٥( من الساعة  ۹( و ) ۸( و ) ۷الصف )   
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ل ) الباسترول(  في حين  مكالمة تلفونية من المدير المسؤو يتحقق من ذلك  كل يوم وسوف تستلم  وسوف
   تسجلك لالنترنيت.عدم 

استعمال الفديو والصوت حسب تعليمات معلمك. يجب    

س المعلم او واجبات الطالب االخرين.  تسجل اي شئ يتعلق بالمدرسة , دروانت غير مسموح لك ان   
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  فديو(   -) صوت وصورة   تسجيالت متعلقة بالمدرسةاي   في   انت غير مسموح لك ان تشارك
خاصة او ُحملت عن طريق الهيئة التدريسية.فيما اذا عملت   

  

   اي مخالفة لهذه التعليمات سوف تؤخذ بغاية الجدية  ويترتب عليها عواقب اذا الطالب سجلوا
ا و تسريب المعلومات بطريقة غير مشروعة.  المعلمين / او بقية الطالبانتاج    

  

   ان يكون عن طريق قضايا  االتصال مع بقية الطالب باستعمال منصة التعلم عن بعد يجب فقط
اللغة الغير مناسبة و / او تصرفات تجلب االنتباه من   متعلقة بالمدرسة ومرتبطة بالدروس. 

مجموعة التعلم سيكون غير ُمتسامح معها. المعلمون لديهم السيطرة الكاملة للدروس ولكن  
 الدراسة والتعلم عن بعد يُطلب من الطالب السيطرة الكاملة  كي يتمتع الجميع بالتعلم . 

 
من المعلم الخاص , السيدة مكروسن , السيدة بروكر ل ) الباسترول (, ك المسؤويجب االتصال بمدير

 لالخبار عن اي اهتمام , وتشمل عدم االحترام و التسلط عبر شبكة االنترنيت. 

 

, يجب ان تلتزم بالتعليمات كأنك في المدرسة وال تحيد عنها , تقبل استعمال قوانين  خالل التعلم عن بعد  
.     االخرين باالحترام والتقدير في كل االوقاتعامل  الكومبيوتر وتذكر ان تُ   

 
االرشادات السابقة  للتعلم عن بعد , فسوف يقوم المعلمون باالتصال بعائلتك لوضع  لم تلتزم بالتعليمات واذا  
   كما لو كنت في المدرسة. مقبولة لتصرفاتك الالحد 

 
رة وذلك بان يعمل الجميع سوية للحفاظ  التعلم عن بعد ممكن ان يكون منصة ممتعة , خالقة ومبتكو  التعليم

   على الذوق واالمان 
 الرجاء اكمل الرد االلكتروني على هذا العنوان 

: https://crestacademy.e-act.org.uk/virtual-learning/microsoft-teams/  

ام بارشادات الطالب في موعد انك قرأت ووافقت على شروط التعليم عن بعد وااللتز لغرض التأكيد
٢۰ ٢۰ / ٥/    ٢۹ة المصادف  اقصاه يوم الجمع  
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