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. ويحتوي  2021  -  2020للعام الدراسي    بطرق التعليم  المتعلقة  السياسات العامةبأهم  إلى إعالم أولياء األمور  الدليل  يهدف هذا  

الصحة والسالمة والسياسات األكاديمية والشؤون الطالبية واستراتيجيات االتصال والشراكة المدرسية    قواعد هذا الكتاب على  

 تحت ظل الظروف الجديدة التي نشهدها بالوقت الراهن.في المدرسة  طالبنا على النجاحالتي ستساعد 

 

 

 

 

 األهداف والملخص العامالجزء أ. 

 

 . األهداف1
 

إدارة  دفعت  كافة  العالم  منها  يعاني  التي  الحالية  الجائحة  مع ظروف  التعايش  إن 

ومنظمة   للتفكير بأنسب الطرق لتقديم عملية تعليمية سلسة  مدرسة اإلتقان األمريكية

ة،  الذي خضعت له المدرس  الوزاريوُعقب التفتيش  .  لطالبنا دون تشتيت مهاراتهم

 خالل هذا العام:  التي يجب تطبيقها التالية واألسس لقد توصلنا لوضع األهداف

 

 

 أولياء األمور والطالب والمدرسين والموظفين ؛  تأييدعلى نسبة  النظام التعليمي المناسب بعد الحصول اتباع. 1

 .٪90قل عن تال 

 ؛ طريقة التعليم المتبعةبغض النظر عن بالحصص والدروس الطالب لنجاح  ٪ 95 . تحقيق معدل2

 على أمن وسالمة الطالب ورفاهيتهم خالل الفصل الدراسي. الحفاظ. 3

 %.100الوصول لنسبة حضور الموظفين والطالب الفعلية للمدرسة )جسدياً( تصل ل . 4

 ؛ المدرسة افتتاحتعزيز بروتوكول إعادة  بطرق ملةكا على دراية من أعضاء الفريق اإلداري والتعليمي٪ 100. التأكد من أن 5

نسبة.  6 أن  من  األقل٪  80  التأكد  دراية  على  على  والموظفين  والمعلمين  األمور  وأولياء  الطالب  التعليم   كاملة  من   بطريقة 

 . الصحة والسالمة وإرشادات

 خالل التعليم عن بعد.بشكل فعال  مساعدتهم٪ أو أكثر من الطالب وأولياء األمور يتم 75 التأكد من أن نسبة. 7

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلي المختلط/  التعليم ألساسيات. ملخص عام 2

 

 وجهاً لوجه التعلم المختلط  التعلم عن بعد  األبعاد

التعلم المتزامن )نفس   م يبيئة التعل أبعاد

ولكن في   وقت الحصة

 المنزل(

التعلم غير المتزامن   

  بغير وقت الحصة من)

 المنزل(

 بالمدرسة أسبوعياً بالتناوب  

الوسائل المستخدمة أبعاد 

 بالتعليم 

   MS TEAMS 

 كالس دوجو  

 ZOOM 

 Seesaw 

 نيربود  

 أدوات التقييم التفاعلي  

 Flipgrid  وPadlet 

   MS TEAMS 

 كالس دوجو  

 ZOOM 

 Seesaw 

 نيربود  

 أدوات التقييم التفاعلي  

 Flipgrid  وPadlet 

▪ MS Teams 
▪ Class Dojo 

▪ Seesaw 
▪ Nearpod 

Flipgrid and Padlet 

 أدوات التقييم التفاعلي

 Flipped ▪ االفتراضي التعليم  األبعاد التربوية 
Classroom 

▪ F2F  وجهاً لوجه ، 
 

▪ F2F  وجهاً لوجه ، 
 

 المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى  مراحل التنفيذ
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 الجزء ب. األساسيات 

 

  وسيتم التالية عند القدوم إلى المدرسة  التعقيم   مجموعة أدواتيجب على الطالب إحضار  .والتعقيمالسالمة  أدوات1-

من  الفيديو التالي  مشاهدة الرجاء المتطلبات األساسية للسالمة في الفصل لمعرفة . نفحصها يوميًا من قبل المشرفي 

 : الرابطخالل النقر على 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

وفقًا إلرشادات وزارة  كماماتارتداء  ، لن يُطلب منهمسنوات وما دون 6من العمر  األطفال البالغين :مالحظة

 درع الوجه الطبي متوفر في المدرسة لشرائه يمكنكم التواصل مع مشرف القسم الخلص لطفلك.  .الصحة

 

 

  أقالم يجب على الطالب إحضار أقالمهم الخاصة يوميًا بما في ذلك  اللوازم المدرسية.2- 

على أولياء األمور كتابة اسم الطالب وشعبته على األدوات  . االبتدائيةالتلوين للصفوف  

 لحفظها. 

 

مساًء من األحد   3:00صباًحا إلى  8:00موظفونا اإلداريون متواجدون من  ساعات عمل أعضاء هيئة التدريس.3- 

عبر البريد   م إرسال طلبك م ، يمكنك مع أحد المعلمين  الخميس. إذا كنت ترغب في ترتيب اجتماع افتراضيإلى 

 .استالم بريدك اإللكتروني  بعدساعة  24وسنرد عليك في غضون   مشرف قسم طفلكاإللكتروني إلى 
 

 

 

 كمامةقطعتان إضافيتان من 
الوجه لالستخدام الشخصي  

في كيس بالستيكي   مخبئة
 نظيف 

وجه نظيف ومعقم  قناع معقمات اليدين /  
المطهرات الكحولية 
 لالستخدام الشخصي 

https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:v:/p/rommel/EdZ7ZAm8WMFAuOjeMixrmq8BFhXq6HGREp8JC0G8NjGCAQ?e=GaZtUI
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:v:/p/rommel/EdZ7ZAm8WMFAuOjeMixrmq8BFhXq6HGREp8JC0G8NjGCAQ?e=GaZtUI
https://alitqanamericanschool-my.sharepoint.com/:v:/p/rommel/EdZ7ZAm8WMFAuOjeMixrmq8BFhXq6HGREp8JC0G8NjGCAQ?e=GaZtUI
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من األحد إلى الخميس خالل  فعالة أرقام االتصال الخاصة بنا  لمدرسة.التواصل با أرقام  4- 

 مساًء فقط. 3:30صباًحا حتى  7:30من الساعة  الدوام ساعات 
 0528875461الواتساب:          065220010رقم الهاتف األرضي للمدرسة: 

 

بالبالستيك لتطهيرها   أطفالهمجميع كتب  تغليف أولياء األموريجب على   الكتب.5-

مواعيد  عن الخطة األسبوعية  ببسهولة عند الحاجة. سيخبرك المدرسون 

 الكتب إلى المدرسة.  إحضار

سيكون الطالب مؤهلين فقط لالنضمام إلى المدرسة جسديًا إذا تم تقديم   األهلية.6- 

سيقوم مشرف القسم بإرسال بريد الكتروني  المتطلبات التالية إلى المشرفين. 

كان بإمكان طفلك   إلعالمكم إن لحضراتكم أو التواصل معكم عبر الهاتف

  )جسدياً( االنضمام إلى المدرسة

 

 المتطلبات: 7- 
 

 

   أ. نموذج كوفيد : 
 

https://tinyurl.com/54523     

 التصريح الطبي أدناه. يرجى إكمال استبيان. عدم امتالك الطالب لتاريخ مرضي سابقب. 

  http://tiny.cc/tv5nszالطبي:  التصريح استبيان

إلى المدرسة )يمكن كتابته باللغة اإلنجليزية أو    هإرسال طفلب  د ولي األمرج. إرسال خطاب عدم ممانعة لإلعراب عن استعدا

 في الرسالة.  وصفهالعربية(. يرجى كتابة اسم طفلك 

 

مشرف  الإلى   وإرسالهافي الرابط أدناه  الستمارة الموافقة الطبية وا  وتوقيعيرجى إكمال  المتطلبات الطبية.1- 

 . المختص

 https://tinyurl.com/yxtwns5j  النماذج الطبية: -2

                         https://tinyurl.com/y5ch5h6a      

 

  معند دخولهسجادة صالة  أثناء وجودهم في المدرسة إحضار  يؤدون الصالة الذين   الطالب على للصالة. سجادة3- 

 ( الصف الرابع وما فوق. مصلى المدرسة )للطالب من
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/54523
http://tiny.cc/tv5nsz
https://tinyurl.com/yxtwns5j
https://tinyurl.com/y5ch5h6a
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 اإلنترنت.الالزمة و األدوات 8-  
 

   لحضور الحصص عن بعد.المنزل  من  باإلنترنتأ. اتصال 

 

 القيام بالتالي:الجهاز اللوحي على  اللوحي / آي باد الخاص بك في المدرسة.  الجهازالكمبيوتر المحمول /  إحضارب. 

 http://tinyurl//gadgetpolicyة: ت: يرجى االطالع على سياسة األدوات االلكتروني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  الظروفخالل هذه  المسؤولين عن العملية التعليميةالجزء )ج(  
 

 

إدارة مدرسة اإلتقان   إن . المدرسة ة مدير  تترأسهملدينا من ثالثة أعضاء  فريق اإلدارة  يتكون .اإلدارة العليافريق 
تحت إشراف هيئة الشارقة   تعزيز السياسات واإلرشادات الخاصة بإعادة فتح المدرسةب  ةملتزمالخاصة  األمريكية

 للتعليم الخاص. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مديرة المدرسة

 د. روميل بياليو
 نائب المديرة 

 األستاذ زياد السعدي 
الحسابات مدير   

 مقاطع الفيديو   �

 التقاط الصور ومقاطع الفيديو �

 تسجيل الصوت �

 الفيديو   التعديل على �

 الصور    التعديل على �

 إنهاء المهام �

 PPT عرض ال   �
 

 

 االنترنت إلى   الولوج �

الوصول إلى البريد  �
 اإللكتروني 

 LMS الوصول إلى �

 مشاركة الشاشة  �

 PDF ملفات فتح �

http://tinyurl/gadgetpolicy
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بالموظفين الذين يمكنهم   التواصلفيما يلي تفاصيل   .عن العملية التعليمية خالل هذه الفترة الطاقم اإلداري المسؤول

 .الوصول إليهم عبر البريد اإللكترونيتقديم الدعم والمساعدة لحضراتكم ويمكنكم  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عراجيالسيدة أماني 
 (EHS) مشرف الصحة والسالمة

 COVID19 (CTC)  19-رقة عمل الموظفين تحت ظروف كوفيدف ة منسق

sl01@alitqanamericanschool.com 
 

صحة والسالمة. تقوم بتنسيق جميع  ال  لقواعد  نطاق العمل: إنها تضمن امتثال المدرسة
 .الشكاوى بالمدرسة إدارةرأس توتالعمل  فريقأنشطة 

 حسن آمالالسيدة 
 بناتقسم ال مشرفة

CTC -  االتصال والشراكة 

girlssupervisor@alitqanamericanschool.com 
 

والشراكة    االتصال  ظام نوتقود    البناتنطاق العمل: تدير العمليات اإلدارية في قسم  
 .PTA بالمدرسة مثل

ألستاذ زيد رداد ا  
 مشرف أكاديمي 

CTF –  الشؤون األكاديمية 

as@alitqanamericanschool.com 
 
نطاق العمل: يدير العمليات األكاديمية في جميع أنحاء المدرسة بالتنسيق مع المشرفين 

 .التربويين

mailto:sl01@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssupervisor@alitqanamericanschool.com
mailto:as@alitqanamericanschool.com
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 رؤساء األقسام
 
 

 السيدة معالي عريان ، 
 القسم االبتدائي  ةمشرف  

juniores@alitqanamericanschool.com 
 

نطاق العمل: تدير الشؤون األكاديمية في الصف األول والعمليات اإلدارية في الصفوف  
 .من األول إلى الثالث

ابراهيم يااالستاذ ابور  
بنين -واألخصائي االجتماعي  الدمجمسؤول   

CTF - شؤون الطالب 

boyssw02@alitqanamericanschool.com 
 
المتعلقة   والمسائل  الموهوبون(  )الطالب  الدمج  برنامج  عمليات  يدير  العمل:  نطاق 

 .الفصل الدراسيب وسالمتهمبرفاهية الطالب 

 السيدة ناييال شفيكوفا 
 اليونسكوة ومنسق األطفالقسم رياض  مشرف

kges@alitqanamericanschool.com 
\ 

 .نطاق العمل: تدير الشؤون األكاديمية والطالبية واإلدارية في قسم رياض األطفال

 قسم البنين السيد نادر إبراهيم ، مشرف 

boyssupervisor@alitqanamericanschool.com 
 

 .والذي يتضمن انضباط الطالب البنيننطاق العمل: يدير العمليات اإلدارية في قسم 

mailto:juniores@alitqanamericanschool.com
mailto:boyssw02@alitqanamericanschool.com
mailto:kges@alitqanamericanschool.com
mailto:boyssupervisor@alitqanamericanschool.com
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 المنصب 

 

 
 االسم 

 البريد االلكتروني 

 englishhod@alitqanamericanschool.com ليندا عباسياألستاذة  االنجليزية اللغة 

 arabichod@alitqanamericanschool.com لبنى عبدالحفيظ  األستاذة اللغة العربية 

 sciencehod@alitqanamericanschool.com وحيدة خانم  األستاذة العلوم

 mathcoordinator@alitqanamericanschool.com صباحات ياسمين  األستاذة الرياضيات

التربية اإلسالمية والدراسات  
 االجتماعية

 omislamichod@alitqanamericanschool.c ى . سمر موساألستاذة

 mephod@alitqanamericanschool.com عال الريماوي  األستاذة التربية األخالقية 
 

 icthod@alitqanamericanschool.com . الفانيا راجاناثانةدكتور تكنولوجيا المعلومات 

 pehod@alitqanamericanschool.com . نرجس محمد األستاذة التربية البدنية

 
 

 
 
 

 اإلداريين بالمدرسة
 

 
 المنصب 

 

 
 االسم 

 البريد االلكتروني 

 akanksha@alitqanamericanschool.com أكانشا كار . السيدة مسؤولة االختبارات 

 grade1coordinator@alitqanamericanschool.com رام فاطمة إي. السيدة 3-1منسقة االبتدائي الصف 

 l.comboyscoordinator02@alitqanamericanschoo حمود وردي. األستاذ 12-4منسق قسم األوالد 

 primarycoordinator@alitqanamericanschool.com . ريم راشداألستاذة 12-4منسقة قسم البنات 

األخصائية االجتماعية للبنات  
4-12 

 girlssw@alitqanamericanschool.com د . والء محماألستاذة

 cc01@alitqanamericanschool.com د . مارثا ميالاألستاذة مرشد أكاديمي ومهني 

IT جيبي جونزاألستاذ . jebbyjohns@alitqanamericanschool.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:englishhod@alitqanamericanschool.com
mailto:arabichod@alitqanamericanschool.com
mailto:sciencehod@alitqanamericanschool.com
mailto:mathcoordinator@alitqanamericanschool.com
mailto:islamichod@alitqanamericanschool.com
mailto:mephod@alitqanamericanschool.com
mailto:icthod@alitqanamericanschool.com
mailto:pehod@alitqanamericanschool.com
mailto:akanksha@alitqanamericanschool.com
mailto:grade1coordinator@alitqanamericanschool.com
mailto:boyscoordinator02@alitqanamericanschool.com
mailto:primarycoordinator@alitqanamericanschool.com
mailto:girlssw@alitqanamericanschool.com
mailto:cc01@alitqanamericanschool.com
mailto:jebbyjohns@alitqanamericanschool.com
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 الجزء د. االستراتيجيات االنتقالية 
 

 : مأطفالك الستقبالستقوم بما يلي للتأكد من أن المدرسة جاهزة  اإلدارةيرجى العلم بأن 

 

  معتمدة   تعقيم. تقوم شركة  استقبال الطالب فيهاتطهير مبنى المدرسة قبل   .1

والتنظيفبإجراء   الدراسية   بالتعقيم  الفصول  جميع  في  للمباني  الكامل 

 .أطفالكموالمكاتب والغرف الخاصة من أجل سالمة 

التعريفية والتي يتم تقديمها في   األنشطةحضور واستكمال    على طالبنا  .2

أسبوعين   في  الدواممن  أول  المواد  هذه  تتوفر   Parents Portalال  . 

وضوعات البرنامج ماألسبوع األول. تتضمن    -ضمن الخطة األسبوعية  

 التعريفي ما يلي: 

 

 أ. سياسة وإرشادات السالمة 

 التقييم الذاتي استبيان: استكمال 19-ب. التوعية بمرض كوفيد 

 بالتعلمأدوات التكنولوجيا الستخدامها  .ت

 مي. عادات التعلث

 الضغط  مع المشاكل عند التعامل. استراتيجيات ج

 )بوقت الحصة أو بعد انتهائها(  . آليات التعلم المتزامن وغير المتزامنح

 الموظفين المسؤولين عن رفاهية الطالب وسالمته عن تعريفال. خ

 

 الجزء هـ. عمليات الصحة والسالمة

عليك  إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو يشعر بالدوار ، 

بحال شعوره بأي  في المنزل. شجع طفلك على إخبار معلمه دائًما  إبقائه

على  هممرضة لحصولمباشرة إلى ال هوسيتم اصطحابأعراض غير معتادة 

بين فترة وأخرى  . سيقوم مدرسونا دائًما بتذكير الطالب  الالزمة العناية الطبية

 .بهذا األمر

  استقبالسيتم فحص درجة الحرارة عند الدخول. لن يتم   درجة الحرارة. فحص

أولياء  درجة مئوية. يجب على  37.5أي طالب تزيد درجة حرارته عن 

 . الطالب درجة حرارة   يتم رصدحتى األمور الذين يقومون بتوصيل أطفالهم للمدرسة االنتظار 
 

 
 
 
 
 



13 
 

 

 

من تعقيم   التأكد  سيتم المدرسة.  بواباتجميع  عند متوفرسيكون  الكامل التعقيم   التعقيم.

الطاوالت والكراسي قبل ،  الكتب، موارد الفصول الدراسية والمدرسة مثل األلعاب

كل وجبة. سيقوم   تناول وقبل وبعد الحصصبين   يديهتطهير بأهمية استخدامها. ذّكر طفلك 

 الحافالت بتطهير أيديهم قبل دخول الحافلة. الطالب الذين يرتادون

 
 
 
 

صوى في كل مرحاض. في حالة امتالءه ، تأكد من وقوفك هناك سعة ق مراحيض المدرسة.

دورك. اغسل يديك جيدًا بالماء بعد  نتظار  على ملصق المسافة خارج المرحاض ال

 . هناالفيديو الخاص بغسل اليدين كما هو موضح الرجاء مشاهدة  االستخدام.  

 

لن يتم السماح بدخول أي طالب للمدرسة دون الكمامة   أقنعة / معدات الحماية الشخصية.

بلغ  . يجب ارتداء قناع الوجه البالستيكي في الفصل عند الحاجة. الطالب الذين ت الخاصة به

 رتداء أقنعة الوجه.ال ال يحتاجون سنوات وما دون 6أعمارهم 
 
 
 
 

بالمصافحة والمعانقة والتقبيل. يجب   للطالب ال يُسمح الوصول واالنصراف من المدرسة.

استخدام البوابات التالية عند الدخول إلى   الطالب مستخدمي السيارات الخاصةعلى 

  منل عليه الدخو عن هذا الوقت صباًحا وأي شخص يتأخر  8:00المدرسة قبل الساعة 

 البوابة الرئيسية  
 
 

بوابات الدخول بفترة الصباح )لمستخدمي  
 السيارات( 

بوابات االنصراف بفترة المساء )لمستخدمي 
 السيارات( 

 الصف  البوابة الصف  البوابة

أوالد  4-12 4 أوالد  4-12 4   

بنات 4-12 6 بنات 4-12 6   

 رياض األطفال 7 رياض األطفال 7

3-1الصفوف  3 3-1الصفوف  5   

 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=3PmVJQUCm4E&feature=emb_logo
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ً   8على الطالب الذين يصلون للمدرسة بعد الساعة   سيبقى    .1رقم  البوابة    الدخول من  صباحا

حتى يصل أولياء أمورهم إلى البوابات   فصولهم  في    ات الخاصةالسيار  مستخدميطالب  ال

على واحد    لن يتم استقبال أكثر من ولي أمر.  بوصولهم عبر اتباع نظام معين  وسيتم إبالغهم 

الجميع  البوابة على األرض خارج هذه   الملصقة  االجتماعي  التباعدعالمات    اتباع   وعلى 

 وقت المحدد. في ال لتجنب التأخير واالزدحام، يرجى الحضورالبوابات. 

 
 

 
 
 

بعد  مع أولياء األمور  عن بعداجتماعات   سيتم تنظيم  .اجتماعات أولياء األمور

التواصل الكترونياً مع مشرفي األقسام وذلك لمنع أي شخص من دخول مبنى  

 المدرسة للحفاظ على سالمة الجميع.

 

 

 

 

 

 
بحال  في الملعب ، الطالب  الستراحةسيتم ترتيب جدول زمني   والوجبات. االستراحة

لعب الطالب بصورة فردية دون مراقبة فإن   ،قاعة المدرسة. ومع ذلكبأو   سماح الطقس،

  تشجيع سنتأكد بالمدرسة منلضمان ممارسة التباعد االجتماعي.  غير مسموح وتنظيم 

المياه الخاصة بهم   زجاجةوعلى جميع الطالب إحضار  األكل الصحي  الطالب على تناول

.  لشرب كالسابق عامة لمن األكشاك المتواجدة بكل قسم لعدم تواجد صنابير مياه  ئهاشرا  أو

  التباعدمع مراعاة  جدول منظم   حسبفي الفصل  ت طعامهم الطالب وجبا  سيتناول

ً  )يمنعاالجتماعي.  ً   منعا  . مشاركة الطعام(  باتا
 

 

 

  للحصول على تفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، الرجاء   المدرسة بترتيب صناديق وجبات صحية للطالب عند الطلب.ستعمل  

 .بريدًا إلكترونيًا لمشرف طفلك إرسال
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 بين المقاعد  متر 1.5مسافة سيكون هناك  .يالتباعد االجتماع 

الفصول على أن يبقى الطالب بأماكنهم ويتنقل والطاوالت في 

إجراء التجارب  سيتم . عند انتهاء حصصهم من صف لآلخر المعلمين 

باتباع جدول زمني مناسب مع ضمان تعقيم    اتالعلمية في المختبر

لشخصين في  األقسام المواد والغرفة بشكل صحيح. تتسع مراحيض  

  تتسعالمراحيض الموجودة في االستقبال والممرات   ، أماوقت واحد 

 بانتظام.  تم تعقيمهايقط وسشخًصا واحدًا فل
 

 

مع االلتزام بالتباعد االجتماعي حسب   من العدد الكامل ٪ 50  لتستوعب  لحافالتاسعة   سيتم تقليص  نقل بالحافالت.ت ال

ال يلتزم   وسيتم معاقبة أي طالب. يحظر تناول الطعام وإلقاء القمامة في الحافلة قرارات هيئة الشارقة للتعليم الخاص

 لضمان سالمة الطلبة.   بشكل منتظم . سيتم تعقيم الحافالت بتلك القوانين

 

 

إلى  الممرات والساللم   تم تقسيم سي  الممرات.والتنقل ب  المشي

لتجنب على ذلك الموظفين  إشرافمع  (ذهاب وعودة )جهتين، 

يسير الطالب دائًما س االزدحام والحفاظ على التباعد االجتماعي. 

لجانب األيسر من الممرات على طول  با  مستقيم  في خط واحد

 عليهم الحفاظ على مسافة مترين عند المشي. والخط األسود 
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 . نظام اصطحاب الطالب بالسيارات الخاصة
 

استخدام البوابة السيارة  ب  باصطحاب أطفالهمعلى أولياء األمور الذين يقومون  

، سيقوم  ولي األمر للبوابة  . بمجرد وصول14المذكورة بالجدول بالصفحة رقم  

المناوب   يالموظف المعلم  مع  بالتنسيق  مناطق   الطالبصطحاب  الن  من 

ظ على فاحلل  سنقوم بخدمة العميل الذي يصل أوالً .  لهم  المخصصةاالنتظار  

 .االجتماعي التباعد مسافة

 

 

  COVD19أي عالمات وأعراض لـ    بحال ظهور طارئة. الحاالت  ال

  الطالب  وضعساعات الدراسة ، سيتم   مالحظة على الطالب خالل

الممرضات بتنظيم استقبال  ستقوم طبيبة المدرسة أو غرفة العزل. ب

غرفة العزل. ال يُسمح ألي شخص بالدخول إلى هذه الغرفة الطالب ب

بحال عزل الطالب بهذه الغرفة، على ولي باستثناء الطاقم الطبي. 

أي فرد   سنمنع.  1رقم من البوابة  الب والمغادرة اصطحاب الطاألمر 

لحجر من الدخول إلى مبنى المدرسة وسيتم وضعه في ا مشتبه به

الصحي في المنزل أو في منشأة طبية وفقًا لتوجيهات السلطة 

 المختصة. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 الجزء و. شؤون األكاديميين والطالب 

 

متوفر في موقع المدرسة على   هوو في الجدول الزمنيسنقوم بإعالمكم حول ترتيب الحصص   دراسي.المنهاج  ال

بالنسبة  أما . للفصل الواحدفي األسبوع  حصة 25 سيكون هناكالبوابة الرئيسية.  ب - الجدول الزمني - تحت الموقع

والتي   من قبل معلمي المادة  المسجلة حصة أيضاً باإلضافة للدروس 25 سيكون هناك،  )وجهاً لوجه( F2Fلوضع 

ً  سيتم تحميلها   في حالة وجود توجيهات جديدة بخصوص هذا تعلم الطالب بصورة فعالة.لضمان استمرارية   أسبوعيا

 . الشأن سنرسل إليكم التفاصيل برسالة أخرى
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 عن بعد تعليم  ال
 

والخطة  سيتمكن   اليومي  الجدول  إلى  الوصول  من  والطالب  األمور  أولياء 

( وروابط  Learning Matrixاألسبوعية  في    حصص(   Parentال  الفيديو 

Portal  تسجيالت    تحميلسيتم  لكن  ،  أن يحضر الطالب الحصص مباشرة. يفضل

 .مساًء من نفس اليوم 6الدروس في الجدول الزمني في موعد ال يتجاوز الساعة 
 
التي تتطلب تركيز وجهد بأسبوع واحد    الحصص  بتنظيم وضعالمعلمين    قومسي

باقي الجدول الزمني إلكمال مهام التعلم أو األنشطة الذاتية.    تخصيص  على أن يتم
أثناء القيام بمهام التعلم واألنشطة   الالزم  مدرسونا أن الطالب يتلقون الدعم   سيتأكد
 Learning  مذكورة ب. المهام المطلوب إكمالها  عن بعد  الحصص  خالل الذاتية  

Matrix    يتم اليومي  تحميلهاالتي  الجدول  أيًضا    .في  للطالب  حضور  يمكن 
 .لهميوم كمرجع الفي نهاية  الحصص المسجلة 

 

 

 التعلم الهجين 
 

  م إبالغكبالمشرفين    سيقوم .اللون األزرق والبرتقالي   مجموعة  – مجموعتين    إلى  لتعلم الهجينبا  المسجلينالطالب    تقسيمسيتم  
الجدول األسبوعي بالتناوب   بتنظيمالعودة المقررة إلى المدرسة. ستقوم المدرسة  تاريخ  طفلك قبل يومين على األقل من    بمجموعة

 .وإكمال مهام / أنشطة التعلم كما هو محدد )بالمنزل وبالفصل(المعلمين جدول زمني موحد لجميع المجموعات أن يتبع على 
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 الحصص جدول 
 

بالتعلم عن بعد سيتم إضافة حصة  جهاً لوجه. والهجين والتعلم  عن بعد،  ستتطبق بالتعلم المواعيد أدناهإن 

 . سادسة

 
 

 

 األطفال )الجدول األول(جدول: رياض 

 

 جدول: رياض األطفال )الجدول الثاني( 
 

 الحصة الوقت  الحصص 

 إلى  من

 11:10 10:30 دقيقة  40 حصة  1

 11:55 11:15 دقيقة  40 حصة  2

 12:25 11:55 دقيقة  30 استراحة  0

 1:05 12:25 دقيقة  40 حصة  3

 1:50 1:10 دقيقة  40 حصة  4

 

 

 12-1جدول: الصف 
 

 الحصة الوقت  الحصص 

 إلى  من

0 Homeroom 25  8:25 8:00 دقيقة 

 9:10 8:30 دقيقة  40 حصة  1

 9:55 9:15 دقيقة  40 حصة  2

 10:40 10:00 دقيقة  40 حصة  3

 11:10 10:40 دقيقة  30 استراحة  0

 11:50 11:10 دقيقة  40 حصة  4

 12:35 11:55 دقيقة  40 حصة  5

 
 
 

سادسة    حصة سيكون لدى الطالب    للحصص عن بعد،. في الجدول  حصة   بين كل  (دقائق  5)  مدة انتقاليةسيكون هناك    مالحظة:
 .الخاص بكل طالبسيتم توضيح ذلك في الجدول الزمني و  المنهاجإلكمال متطلبات  1:30إلى  12:40تبدأ من 
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 الخطة األسبوعية 
 

ل    سيتم األسبوعية  الخطة  اسم  ا  ”Learning Matrix“تغيير  على  ل  المحمل 

Parents Portal  الذاتية واألهداف والموضوعات    والتي ستتضمن جميع األنشطة 

إكمالها خالل األسبوع.   الطالب  لذلكالتي يتعين على  سيكون هناك قسم ،  باإلضافة 

 . بداخلها معايير النجاحوقوائم التعلم مخصص ل

 

 

 

 

 والواجبات  ةاألعمال الصفي
للطالب. في سياق الوضع الجديد،   مناسبة ةصفي أنشطةاالعتبار إعطاء  عين سنأخذ دائًما في

أو في المدرسة. قد    االفتراضية  الحصصإما أثناء حضور الطالب    حل األنشطة هذهسيتم  

عد ساعات الدوام المدرسي في حالة احتياجهم لمزيد  المهام ب  يكون لدى الطالب خيار إلكمال

 .من الوقت

 

ً ليقوم الطالب ب  مكملة للدروس  ذاتية  أنشطةكما سيتم توفير   التعلم.  حلها أسبوعيا اإلشارة إلى    سيتم. هذه الفرصة ستعزز نتائج 

 التعليمات الخاصة بهذا النشاط في الخطة األسبوعية. 

 

 

 اللوازم المدرسية والكتب 
 

مشاركة اللوازم المدرسية والكتب واألجهزة اإللكترونية وأقالم الرصاص    على الطالب  ال يجوز

ى نقترح عل  لسالمة أطفالنا، نحن.  من األدوات مع زمالئهأقالم التلوين والمقصات وغيرها    وأ

. يجب على كل طالب  أي فايروسيوميًا لتجنب انتقال  غالف الكتاب البالستيكي تعقيم    حضراتكم

الخاص به عند القدوم إلى المدرسة حتى يتمكن من    iPadالمحمول /    إحضار جهاز الكمبيوتر

 عن بعد. ورقية الال الوصول إلى جميع األنشطة
 
 

 
 
 

 األكاديمية  العمليات 
 

يقوم المعلمون س،  بحال احتياج الطالب للمزيد من الدعم

 ال الجدول في  مشاركة هذاأسبوعيًا. سيتم  حصة تقويةبترتيب 

Learning Matrix وتوضيح التفاصيل برسالة أخرى . 

 

 

( بالتنسيق مع أولياء  SODأصحاب الهمم ) تحديد الطالب بعد

بخطة التعليم الفردي   سنعمل على تزويدهم أمورهم،

 (IEP.)وفقًا الحتياجاتهم.  عن بعد التي من الممكن أن تكون 
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على أن  بعد ساعات الدوام  اإلضافية جدولة األنشطة سيتم  .اإلضافية األنشطة

مجموعة مختارة من األنشطة بناًء على  لطالبنا سنقدمأنشطة اختيارية. تكون 

األنشطة    ستكون.  هنا يمكن الوصول للنواديتفضيالتهم واهتماماتهم.  

 . الالصفية عن بُعد
 

 
 
 

 رفاهية الطالب 
 

بوع التعريفي األول كالقيام  من األس الطالب ابتداءاً  رفاهية تحفزالتي  نشطةاألمجموعة متنوعة من على تقديم المدرسة  ستعمل

  ألهميتها كما أنه سيتم على المشاركة في هذه األنشطةنرجوا من حضراتكم تشجيع أطفالكم . بين فترة واألخرى البدنيةبالتمارين 

بعد ساعات الدوام المدرسي.   تحديد أهدافهم المستقبلية بالمرحلة الثانويةالتي ستساعد الطالب على  يةجلسات اإلرشادالترتيب 

 عبر البريد اإللكتروني.  مع مشرف القسم المعني التواصل، يرجى للتفاصيل

 
 

 ننصح أولياء األمور خالل الدراسة عن بعد بالتالي: 
 

 بالحصة. على المشاركة في األنشطة البدنية والتمارين  األطفالع ي. تشج1

، ، وارتداء الزي المدرسي النظيفليومهم بغسل وجوههمعلى االستعداد    مساعدتهم.  2

تناول وجبة إفطار صحية  وتعريضهم ألشعة الشمس في الصباح الباكر لمدة  ومن ثم

 دقائق على األقل.  10

ً   ممحادثته.  3 في    األمورحول    يوميا النص  الحصة التي تحدث  لهم حول  ائوإسداء  ح 

 . للنجاح همتحقيق  يةكيف 

 

 

ن مجموعة متنوعة من  ي المعلم  يستخدم  مالحظة:. بالتعلم  المدرسةا تستخدمه تيال األنظمةيوجد أدناه   برامج التعلم.

وغيرها بناًء على الضرورة واالحتياجات   Nearpodو  Quizzisو  Kahootالتطبيقات والبرامج المتاحة مثل 

 لتطوير الدروس.
 

CLASS DOJO 
مكن  كما ي   األمورلتواصل مع المعلمين تحت إشراف أولياء  لالطالب و  لتسليم أعمال  CLASS DOJO  تطبيق  استخدام  سيتم

. سيتم استخدام هذا بشكل أساسي من قبل الطالب العملية التعليميةاستخدام التطبيقات األخرى المتاحة عند الحاجة لضمان نجاح  

 .الثامنلصف لرياض األطفال  من مرحلة
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 في هاتفك الذكي.  Class Dojoتطبيق  تحميل. 1

 ر البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف المحمول. عب  لالنضمام للفصلدعوة    الفصل. سيرسل لك مدرس  2

 الدعوة. يجب قبول. 3

 .للمزيد من التفاصيل up for Beginners-Class Dojo Setعلى  النقر . 4

 

EXACT PATH خصصة  منصة تعليمية للغة اإلنجليزية والرياضيات م هو

لصف األول إلى الصف الثاني عشر. تسمح هذه المنصة للطالب بالوصول ل

تعلمهم بطريقة ذاتية.  مدى  إلى موارد التعلم ، والقيام باختبارات إتقان لتقييم 

نسخة من اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حساب طفلك.    سنرسل لكم 

 Exact Path، يرجى الضغط على  EXACT PATH للوصول إلى
 

 

 

 

 

1 

PARENT PORTAL   يقوم ال الخطة األسبوعيةويمكنك الوصول إليه من خالل . Parent portal  جميع   بتخزين

وسنرسل  وروابط الفيديو وتسجيالت الحصص، خالل األسبوع  والواجبات التي على الطالب إكمالهامهام التعلم 

  الدخول إليها واستخدامها. بحال مواجهتكم ألي مشاكل تقنية، يمكنكم رسالة نصية قصيرة حول كيفية  لحضراتكم 

 بريد اإللكتروني. االتصال بمسؤولي تكنولوجيا المعلومات لدينا عبر ال 
 

 

 

إلى    7دارة التعلم عن بعد في الصفوف من إل كنظام  TEAMS MSال يجب استخدام 

  .MS TEAMS اليتم تزويد الطالب بحسابات بريد إلكتروني للوصول إلى س. 12

 

 

 

SEESAW وتستخدم كملف إنجاز للطلبة من  الطالب  تحفز تفاعلمنصة  هي

سواء   في جميع المواد  االثالث ويتم استخدامه رياض األطفال وحتى الصف 

نسخة من اسم المستخدم وكلمة المرور   سنرسل لكم .  بالتعليم عن بعد أو بالمدرسة

 ى الروابط التالية للتفاصيل: لالرجاء االطالع ع  للوصول إلى حساب طفلك.
 

 SEESAW ربط أولياء األمور ببرنامج . 1

 . استكمال المهام 2

https://www.youtube.com/watch?v=vZWYMcDuhus
https://auth.edmentum.com/elf/login
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NEARPOD   تقديم تساعدهم على  عبارة عن منصة للمدرسين

بتفاعل استخدامها  والطالب من المعلم  ليتمكن PPTال عروض 

 للطالب الرمز إرسال. يجب على المعلم عن بعد الحصص خالل

يتم تسجيل جميع س . NEARPOD الحصص بالللوصول إلى 

 MS  المع من ثم ربط الحساب األنشطة التي أكملها الطالب و 

Team  الروابط أدناه   االطالع على. يرجى 12إلى  6للصفوف من

 للمساعدة: 
 نيربود للطالب وأولياء األمور دورة تعليمية حول ال. 1

 ألولياء األمور والطالب  Nearpod. كيفية الوصول إلى 2

 

 إلنترنتاستخدام األجهزة االلكترونية واالتصال با ةسياس

 

 بشبكة إال توصيلها يمكن ال التي اللوحية واألجهزة  المحمولة  الحاسوب أجهزة   واستخدام  بإحضار يُسمح  .1

 المحمولة .  الهواتف مثل بخط ة   المزود باألجهزة   باستخدام  يُسمحوال   .المدرسة في تاإلنترن

 استخدامها. المعلومات .. وسيتم تعقيم األجهزة فور  تكنولوجيا موظفي  قبل   من باإلنترنت األجهزة  اتصال إدارة سيتم .2

  مع جهازه  مشاركة من طالب أي يُمنع. م  الدوا  ساعات خالل  منتظم  بشكل األجهزة  تعقيم الطالب على يجب .3

 .  عدوى أي   لتجنب انتقال الفصل زمالء

  خالل للشحن أماكن توفر  المدرسة تضمن ال  قد. المدرسة إلى إحضارها قبل بالكامل  األجهزة   شحن  يجب .4

 . االجتماعي التباعد مراعاة قاعدة  مع الدوام  ساعات

 . الجهاز من حذفه ويجب  محظور VPN تطبيق  .5

  تحذير رسائل إعطاء االجتماعي  لألخصائي  ز يجو. التعليم  ألغراض فقط  األجهزة   استخدام  يتم   أن يجب  .6

 . والمتعمد المستمر  ستخدام اال  سوء حالة  في للطالب

  بسبب أو/  و المسؤول  غير االستخدام  عند ألجهزتهم  فقد أو  ضرر أي عن  مسؤولين الطالب سيكون  .7

 . اإلهمال

 بنود الحفاظ على السرية والخصوصية 
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إال إن وجود أولياء األمور واإلشراف  في المنزل ؛  للطالب  على الرغم من أن التعلم عن بعد هو وسيلة لتوفير التعليم المستمر  

 لذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا التالي: لضمان نجاح هذه المبادرة.  من حصولهأمر ال بد على هذه العملية 

 

يجب عدم مسح الصور ضوئيًا ونشرها علنًا في وسائل التواصل االجتماعي بهدف إيذاء الطالب أو طاقم العمل أو   .1

لحاق الضرر بها. يتطلب نشر أي صور للمستندات من قبل أولياء األمور إللمدرسة بشكل عام  المعلمين والمشرفين أو ا

موافقة خطية من المدرسة. سيُسمح للمدرسين والموظفين فقط بنشر الصور التي يرونها مناسبة من خالل بأو الطالب 

 .CLASS DOJOتطبيق 

 

الكلمات المبتذلة وغيرها من الكلمات غير المقبولة التي تحط من قدر الطالب أو الموظفين أو أولياء يُمنع استخدام   .2

مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية المرسلة بأي شكل من األشكال  بأو  تابياً  مور أو المعلمين أو المسؤولين سواء كاأل

 CLASSوغيرها من وسائل التواصل االجتماعي. يحق للمدرسة حظر حساب    Facebookو    WhatsAppبما في ذلك  

DOJO    عالمة    الذي قام بهذا الفعل وسيتم الحصول على  المعني  بالشخص األخرى المرتبطة    بعد  عن  التعلمومنصات

 . معه عند التحقيقبحقه اتخاذ إجراء تأديبي  فسيتمإذا كان الطالب قد ارتكب مخالفة ، بالتعلم عن بعد.  صفر

 

المرحلة الثانوية كوسيلة طالب  في أثناء محاضرة    وأولياء األمور  من قبل الطالبمعلم    ألييُحظر بشدة تسجيل الفيديو   .3

 . معه بهذا الشأن جراء تأديبي عند التحقيقإلالطالب  سيتعرض المعلم على الرغم من أنه غير مطلوب.لدعم  

 

  الطالب . ليس ملزماً على  محاضرة درسهمإلى الفيديو أثناء    للطالب المرحلة الثانوية الوصول  MS Team يسمح  س .4

. ال يُسمح للطالب هويتهم وحضورهملغرض تأكيد    ذلك  المعلم  يطلبالفيديو ولكن قد    محاضراتإظهار وجوههم أثناء  

موافقة من  ب  مرفقما لم يكن ذلك  اسي  الفيديو مع زمالئهم في الفصل الدر   محاضراتإلنشاء    MS TEAMباستخدام  

 . العملية التعليميةعبر البريد اإللكتروني لغرض التعاون في   مرسلةالمعلم 

 

بانتظام للتأكد من أنه يتم استخدامه فقط   الثانوية  المرحلةمراقبة البريد اإللكتروني لطالب    أولياء األموريجب على   .5

 ال التي تنتهك األعراف اإلسالمية، وبحال حصول ذلك سيُسمحلغرض التعلم. يحظر بشدة أي شكل من أشكال االتص

للمدرسة إلغاء البريد اإللكتروني للطالب في أي وقت. المدرسة لديها حقوق قانونية لتفقد البريد اإللكتروني للطالب  

 غراض المراقبة والتفتيش.بانتظام أل

 

 فقط. أولياء األموريجب عدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص باستثناء  .6

 

من األحد إلى الخميس فقط. على    التعلم عن بعدالمعلمون واإلداريون متاحون في وقت محدد من اليوم خالل أسبوع   .7

أن   من  األمورالرغم  و  أولياء  الموارد  إلى  الوصول  يمكنهم  باستخدام  والطالب  وقت  أي  في  المواد  إرسال  يمكنهم 
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، لن يكون المعلمون والموظفون ملزمين بالرد خارج  لطالب المرحلة الثانوية  CLASS DOJO    /MS TEAMتطبيق

 . 5لرجوع إلى األسئلة الشائعة، السؤال رقم  الوقت المحدد. يرجى ا

 

الرسمية    هو  Class Dojoتطبيق   .8 التواصل  هذا  وسيلة  استخدام  سيتم  والعكس صحيح.  األمور  أولياء  مع  للمعلمين 

وأنه    كل ولي أمر التأكد من أن لديه التطبيق على هاتفهحول تقدم الطالب. يجب على    أولياء األمورالتطبيق لتحديث  

  اتصاله ي تقدم بسبب فشل  . لن تكون المدرسة مسؤولة في حالة عدم إظهار الطالب ألبصف طفله الصحيحمتصل  

 خارج سيطرتنا. بالتطبيق حيث أن هذا األمر يُعد 

 

 ات الجزء ز. التقييم
 

  وتتسم بما يلي: بالحصص إنجازات الطالبعلى  ات مستندةالتقييم ستكون

 

ضمن ملف  في بداية الفصل الدراسي  مواضيع المواد الدراسية سيستلم الطالب

على جميع قوائم معايير النجاح المتوقع   الملف. يحتوي هذا يسمى ب "سلم التعلم"

. مع توجيهات المعلمين وإرشاداتهم، يجب على بنهاية الفصل  إتقانها من الطالب

  استناداً  من الملفات المرفقةكل  تقييميتم  سالمعلم.  حسب ما يحدده وتُرفق بملف اإلنجاز مخرجات التعلم أدلة تؤكدالطالب تقديم 

 المشروحة أدناه:األربعة  اإلنجازمستويات ل

 

 

 

 مستويات اإلنجاز 
 

 ء الأدا همام  وصف   مس توايت الإجناز 

يُظهر أأداء الطالب فهامً شاماًل للمفهوم )املفاهمي( املوحضة   4 متقدم 

  مبعايري النجاح ويظهر ذكل من خالل ربط الطالب املفاهمي 

ابلآخرين أأو من خالل تقدميه لأفاكر جديدة مما   املكتس بة

 يُظهر امتالكه ملهارات ذات مس توى عال  

يُظهر أأداء الطالب فهامً اكماًل وحصيحًا للمفهوم )املفاهمي(   3 ُمتقن

اس تخدام الطالب   يعكس املوحضة يف معايري النجاح مما 

 للمهارة ابس مترار. 

يُظهر أأداء الطالب فهامً غري مكمتل للمفهوم )املفاهمي( املوحضة   2 قيد التطوير

 يف معايري النجاح. املتعمل ل يس تخدم املهارة ابس مترار 

يُظهر أأداء الطالب مفهوًما خاطئًا للمفاهمي املوحضة يف معايري   1 ساس أأ 

 النجاح.
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 مهام األداء 
 

للسماح للطالب   تعتبر مهام األداء فرصة   سيتم إعطاء مهام األداء للطالب في كل فصل دراسي. 
المناسب لقدرات كل . سيحدد المعلمون النشاط والتحدي  جديدسياق    باختبار ما تعلموه وتطبيقه في

 طالب لتحسين أدائهم على مرور األسابيع. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 معايير التقييم 
 

والتي تشمل جميع أعمال   االختبارات المستمرة  /التقييمات  على٪  60  مقسمة كالتالي،المعايير العامة للمدرسة لتقييم أداء الطالب  
 .  Exit Tickets اختبارات ال الفصل وأداء الطالب في 

 
٪ من إجمالي العالمات في الفصل الدراسي. يتضمن ذلك مهام األداء التي سيقوم بها الطالب  40  عليهاالنهائية    االختبارات  أما

 .القادمفي الفصل الدراسي  الب للدوام عند رجوع الطخالل الفصل الدراسي و / أو اختبارات نهاية الفصل الدراسي  
 

 .مهام األداءل التجهيز الالزمة عند اإلرشادات رسالة أخري فيهادرجات الفصل عبر تقسيم إرسال تفاصيل  سيتم
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 والشراكات المدرسية.  التواصل الجزء هـ. 
 

من  يحصل ذلك المعلمين والطالب وأولياء األمور،  عدة أطراف أهمها تعاون بين  وجود على  باألساس ةقائم عملية التعليم هو

  فعالة. تعليمية إنشاء عملية لضمان كل منهم خالل تحديد أدوار
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 أولياء األمور: 
 عليهم االلتزام بالتالي: 

  انترنت قوية شبكة. توفير 1

.  لمساعدة أطفالهم على التركيز دراسة في المنزللل مكان محدد  تجهيز. 2

دراسة في  لل مكان محددإعداد هنا:  الرجاء الضغط مزيد من المعلوماتلل

  المنزل

 ومراقبتهم عن كثب. لألطفال . المساعدة في تطوير روتين التعلم 3

 في بداية ونهاية اليوم. مع أطفالهم الجلوس والتواصل. 4

للبقاء على اطالع بالمهام   MS Teamsأو  dojo class تطبيق . زيارة5

   خالل اليوم أو األسبوع. إنجازها األطفال علىالتي 

 
 بالفايروس ال قدر هللا.  تطبيق الحصن لضمان إمكانية التتبع في حالة اإلصابة تحميل. 6

 .اإللزامي قبل التحاقهم بالمدرسة COVID-19الختبار  إخضاع األطفال. 7

 بحال إصابتهم بأي مرض. في المنزل  األطفال. إبقاء 8

 االطالع على المواد التي فوتها الطالب عند غيابه. . 9

 .بحال الشك باإلصابةعلى الفور من المدرسة  لاألطفاب ا. اصطح10

 عن بعد.  التعلم، ومواصلة بالفايروستهم إلى المدرسة في حالة إصاب األطفال. االلتزام بعدم إحضار 11

 

 المعلمين 
 عليهم االلتزام بالتالي: 

 

 .. تخطيط أنشطة التعلم1

حسب الجدول الدروس بشكل متزامن للطالب خالل الوقت  شرح. 2

 الزمني.

لتسجيل الفيديو الخاص  تزويد الطالب بموارد تعلم مختلفة باإلضافة. 3

 بالدرس.

 حصول الطالب على درجات جيدة. تضمن  مختلفة استخدام أساليب تعلم . 4

 أوقات محددة.لطالبهم خالل  أن يكونوا متاحين. 5

 . لعاطفي واالجتماعي للطالب. تقديم الدعم ا6

 أولياء األمور. . الرد في الوقت المناسب على استفسارات 7

     الحصة على الموقع ليكون مرجع للطالب الحقاً. فيديو  تحميل. 8
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 :الطالب

 عليهم االلتزام بالتالي: 

 
 .بانتظام وفي الوقت المحددحصص حضور ال .1
 الحصص. أثناءع السياسات ااتب .2
 . عن إنجاز المهام في الوقت المطلوب المسؤولية الكاملةتحمل  .3
 .من إنجاز المهام المطلوبة للتمكنالتنظيم الذاتي  روتينتطوير  .4
 إدارة الوقت بشكل جيد.  .5
، إذا  الحصة أو أثناء    المحددة من قبل المعلمطرح األسئلة خالل فترة االستشارة   .6

 .كان مسموًحا بذلك
 .إلى أنشطة اإلثراء االنضمام .7
 .مع المجموعات لمشاركة بنشاط ا .8

 
 
 

 

 شبكة أولياء األمور 
 
 

إلى الدعم. يتم تنظيم هذا   تهم بحال احتياجهملمساعد  ألولياء األمورأ. تم إنشاء شبكة  
 .(PTA) والمعلمين أولياء األمور شبكةمن خالل 

 
 

ال  ب.   شبكة  بعد    PTA تجتمع  يقوم  عن  على   بدعمهم  المنسقحيث    واإلجابة 
 .استفساراتهم

 
تتاول مواضيع  سو  الالزمالدعم    تقدم لهمنصية قصيرة    لةرسا  أولياء األمور  سيستلمج.  
التطوع لدعم   مم األطفال. يمكنكيتعلكيفية  استخدام التكنولوجيا و،  األبوة واألمومة  عن

المعني  COVID-19 هذه الشبكة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى فريق عمل 
 .بهذا الشأن بالمدرسة 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 تعليقات وردود أولياء األمورمراقبة 
 



28 
 

 

المشرفين و COVID-19فريق عمل  تنسيق قائم بين من خاللأ. تتم إدارة الشكاوى 

ألولياء  ويمكن  0528675461لمدرسة هو با المختص بمتابعة الشكاويرقم الالمعنيين. 

عبر البريد اإللكتروني   األمور التواصل معنا أيضاً 

info@alitqanamericanschool.com. 

 

 

المتبعة بحل المشاكل وذلك  ب. يتم تتبع الشكاوى باستخدام نموذج رسمي لمراقبة الجودة 

 مكن. وقت م  أسرعلضمان معالجة الشكاوى في  

 

 .وفعالية الحلول المقدمة لمعالجة الشكاويرأي شهريًا لقياس مدى الرضا  نرسل ألولياء األمور استبياند. س

 

التقدم الذي تحرزه المدرسة للوصول لألهداف  على  لالطالع الالزمة المعلوماتبداخلها نشرة شهرية نرسل ألولياء األمور سه. 

 .Class Dojoو  Facebookي حساب المدرسة الرسمي على هذه المعلومات ف تحميل. سيتم  المنشودة

 

 

 "المزايا والعيوب. رصد " نظام 
 

. Class Dojo المتوفر بتطبيق والعيوب باستخدام نظام الحوافز رصد المزايايجب تطبيق نظام 

أن تكون المهارات المتعلقة بالسالمة   على بروتوكول السالمة المدرسيةل الطالبمتثال يشمل النظام ا

 على النحو التالي: 
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 العيوب: سلبية  المزايا: إيجابية 

النقاط   المهارات
 المكتسبة 

 النقاط  المهارات

 2- عدم ارتداء األقنعة 2 بشكل مستمر ارتداء األقنعة 

مراقبة التباعد االجتماعي 
 بشكل فعال

عدم مراعاة التباعد   2
 ياالجتماع

-2 

  أدوات السالمةإحضار 
 األساسية يوميًا 

السالمة األساسية غير   أدوات 3
 مكتملة

-3 

األمن سياسة  تطبيق
 المدرسة بسالمة وال

 5- األمن سةال تطبق سيا 5

 
 

بينما  الفصلكل أسبوعين من قبل مدرس  للطالب يتم منح النقاط اإليجابية .1
 فور ارتكاب الطالب للمخالفة. يتم إعطاء النقاط السلبية 

نقطة  12على  بحال حصولهمشهرية  تقدير الطالب شهادات يتم إعطاء .2
  كحد أقصى في الشهر

تحت    لعدم االلتزام بقواعد السالمة معاقبة الطالب كالتالي كنتيجةسيتم  .3
 الرتكاب المخالفات.كإجراء تصحيحي  قيادة المشرفين االجتماعيين وذلك

 
 
 

.  خصم خمس درجات من الطالب يؤدي لحصولهم على إنذار أول :1أ. المستوى 
إلى المستوى  والفشل بفعل ذلك ينقل الطالب سيتم تكليف الطالب بإكمال المواد الخاصة بالسالمة إبالغ أولياء األمور بعد
 .يالثان

 
سيتم تكليف الطالب  إبالغ أولياء األمور . بعدعلى إنذار أول  مدرجات من الطالب يؤدي لحصوله 10خصم  :2ب. المستوى 

إلى   دقيقة والفشل بفعل ذلك ينقل الطالب 40مرة أخرى وحضور جلسات إرشادية مدتها   بإكمال المواد الخاصة بالسالمة
  الثالث.المستوى 

 
. لن يُسمح للطالب  2و المستوى  1المستوى  درجة من الطالب يؤدي لحصولهم على إنذار من  15خصم  :3ج. المستوى 

خالل األسابيع  وعلى الطالب إكمال التعلم عن بعد ت الهيئةاستناداً لتعليمابالحضور إلى المدرسة لمدة شهر واحد )أسبوعين( 
 المذكورة هنا.العقوبات التصحيحية  يفرض على الطالب 3المذكورة أعاله. أي تكرار بعد المستوى 

 
 

إلى مزيد من المعلومات   بحال احتياجكم. تساعدكم باجتياز المرحلة الحاليةبمعلومات   منأمل أن يكون "دليل الوالدين" قد زودك
 بالتواصل معنا.أو التوضيح ، فالرجاء عدم التردد 

 
 

 السيدة جيسيكا جريفين 
 مديرة المدرسة

 


