
 

 

 

12/8/2020 

 

 ..السادة أولٌاء األمور الكرام

 ..طالبً األعزاء

 ..تحٌة طٌبة و بعد 

" نموذج التعلم عن بعد: "لقد تلقٌنا العدٌد من االستفسارات حول نماذج التعلٌم التً ستقدمها المدرسة للعام القادم و هما 

كما كان هناك العدٌد من مطالبات أولٌاء األمور بتمدٌد فترة التسجٌل فً برنامج التعلم عن بعد ، و " نموذج الدمج"و

 :لمساعدتكم باتخاذ القرار األصلح ألبنائكم ولإلجابة على جمٌع أسئلتكم  سنقوم بما ٌلً 

،  (النسخة العربٌة و النسخة اإلنجلٌزٌة)ٌرجى قراءة الشرح التفصٌلً لكل نموذج بتمعن و ذلك فً الملف المرفق أدناه - 1

حٌث تمت الموافقة على هذا الملف من قبل هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة ، وسٌتم إرفاقه بعقد ولً األمر مع المدرسة، الذي 

 .سٌصبح متاحاً ألولٌاء األمور خالل األسبوع القادم

حٌث .  مساءً 5:00 مساًء وحتى 4:00 من الساعة 2020 أغسطس 13ٌوم الخمٌس ستنظم المدرسة ندوة عبر اإلنترنت - 2

سنقوم بإرسال الرابط فً رسالة أخرى ،  و سٌتٌح لكم الرابط التسجٌل لحضور الندوة وإرسال أسئلتكم، و سٌتم مناقشة 

النماذج التعلٌمٌة ، شرح مفصل عن تدابٌر الصحة والسالمة التً ستتبعها المدرسة لنموذج التعلم المدمج : المواضٌع التالٌة 

 .واإلجابة على أسئلة أولٌاء األمور المختلفة 

 2020 أغسطس 18 بعد الظهر من ٌوم الثالثاء 3:00لساعة سنقوم بتمدٌد فترة التسجٌل لنموذج التعلم عن بعد حتى ا- 3

 

 :فٌما ٌلً بعض األسئلة التً تلقٌناها حتى اآلن من أولٌاء األمور وٌسعدنا اإلجابة علٌها

 ؟(%100)هل ستكون الجلسات مباشرة لنموذج التعلم عن بعد - 1

 ،  12 إلى 6نعم ستكون جمٌع الحصص مباشرة للصفوف من - 

،  (مع المحافظة على ٌوم الثالثاء ٌوم من غٌر تكنولوجٌا)و ستكون أغلبٌة الحصص مباشرة لصفوف اإلبتدائً 

 . و سنقوم بزٌادة عدد الحصص المباشرة لقسم الروضة مع اإلبقاء على بعض الحصص المسجلة

 

 .سنقوم بتسجٌل الحصص المباشرة للتمكن من ررٌتها الحقاً : مالحظة

 

 



 

 

 

 

 هل ستكون التقٌٌمات فً المدرسة للطالب الملتحقٌن بنموذج التعلم عن بعد؟- 2

أما التقوٌمات المستمرة والقصٌرة . نعم سٌخضع الطالب  لتقٌٌمً نصف الفصل ونهاٌة الفصل الدراسً فً المدرسة- 

فستكون عن بعد 

 

 (نموذج الدمج ونموذج التعلم عن بعد )هل سٌتم إتاحة كال النموذجٌن - 3

نعم سنقوم بتقدٌم كال النموذجٌن  - 

 

 هل ٌمكن التبدٌل بٌن النماذج خالل الفصل؟- 4

سٌسمح لطالب نموذج الدمج باالنتقال إلى نموذج التعلم عن بعد ، ولكن لن ٌسمح لطالب التعلم عن بعد بالتغٌٌر إلى برنامج 

 .الدمج خالل الفصل

 

 هل سٌتمكن أبناء العائلة الواحدة من التواجد فً المدرسة بنفس األٌام؟- 5

 سنبذل قصارى جهدنا على أن ٌتواجد أبناء العائلة الواحدة فً المدرسة فً نفس األٌام- 

 

 هل ٌمكن لولً األمر اختٌار األٌام التً ٌرغب بحضور أبنائه للمدرسة ؟- 6

إن أهم أولوٌاتنا هً العمل على حضور أبناء العائلة الواحدة للمدرسة فً نفس األٌام ، لكن من الصعب تلبٌة أٌة طلبات - 

 أخرى

 

 هل باألمكان اختٌار األصدقاء فً نفس المجموعة ؟- 7

ال، ولكن لدٌنا بعض الطلبات السابقة وسنعمل ما بوسعنا فً هذا الخصوص، حٌث أننا سنقسم الصفوف على مجموعتٌن 

 .فٌصبح من الصعب علٌنا التحكم بذلك

 

 



 

 

 

 

 هل هناك ضرورة للتسجٌل فً نموذج الدمج؟- 8

ال، ٌتم التسجٌل فقط لبرنامج التعلم عن بعد، وفً حال لم ٌتم التسجٌل فً برنامج التعلم عن بعد فسٌتم تسجٌل الطالب فً - 

 برنامج التعلم المدمج

 

 هل هناك أي فرق بالرسوم المدرسٌة بٌن البرنامجٌن؟- 9

ال لن ٌكون هناك تخفٌض لرسوم التعلم عن بعد ، نظراً ألن معلمٌنا سٌقومون بالتدرٌس التقلٌدي باإلضافة  لبرنامج التعلم - 

عن بعد و بنفس الزخم لذا ال ٌمكننا إجراء أي تباٌن بٌن رسوم البرنامجٌن ،  كما أن التخطٌط لكال البرنامجٌن سٌتطلب من 

 .معلمٌنا جهودا مضاعفة

 

 شاكرٌن لكم تفهمكم و تعاونكم متمنٌن لكم ٌوما رائعا

كونً وفرٌق العمل. د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


