
 

28/10/2020  

...أولٌاء األمور الكرام/ السادة   

...طالبً األعزاء  

 

.. أتمنى أن تصلكم رسالتً هذه وأنتم بأتم الصحة والعافٌة  

 احتفاالً بهذه 2020 أكتوبر 29نود أن نهنئكم بالمولد النبوي الشرٌف وإعالمكم بأن المدرسة ستعطل ٌوم غد الخمٌس 
..المناسبة أعاده هللا على األمة بكل خٌر  

:كما ونود مشاركتكم بعض المستجدات  

زٌادة الوقت المخصص للتعلٌم وجهاً لوجه فً برنامج التعلم المدمج فقط -  

تلقٌنا مؤخرا رداً من هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة  بخصوص طلبنا لزٌادة الوقت المخصص للتعلٌم وجهاً لوجه فً البرنامج 
بخصوص هذا األمر، ومشاركتهم النتائج قبل اتخاذ  المدمج، و قد طلبوا فٌه إجراء استبٌان للوقوف على آراء أولٌاء األمور

  ئً بذلك ، وعلٌه نطلب من أولٌاء األمور تعبئة االستبٌان المطلوب من خالل الضغط على الرابطالنهاالقرار 
https://form.jotform.com/203001254259444  حٌث سنقوم بمشاركة  2020نوفمبر، 1وذلك قبل ٌوم األحد الموافق 

 . 2020 نوفمبر، 2ٌوم االثنٌن مع هٌئة المعرفة والتنمٌة البشرٌة  نتٌجة االستبٌان 

:أمان و سالمة طالبنا خالل استخدام اإلنترنت-    

فً سعٌنا المستمر لتأمٌن بٌئة تعلٌمٌة آمنة للجمٌع عبر اإلنترنت ، فقد طلب من المعلمٌن أن ٌتم إدخال الطلبة للحصص - 
كما سٌتم إقفال فتح الكامٌرا لكل طالب للتعرف على شخصٌة من سٌدخل الحصة ،المباشرة ، بصورة فردٌة مع اشتراط 

 دقائق من بدء الدرس، وهذا ٌتطلب من الطالب الدخول إلى حصصهم فً الوقت ١٠الحصة المباشرة على برنامج زوم بعد 
.المحدد لبدء الحصة  

تم تحدٌث سٌاسة التقٌٌمات - 
 

قمنا بتحدٌث سٌاسة التقٌٌم لتعكس اإلرشادات الجدٌدة واإلضافٌة لبرنامج التعلم المدمج وبرنامج التعلم عن بعد ، ٌرجى 
للمزٌد من االستفسار ٌرجى التواصل على العنوان .  لالطالع على التغٌٌرات التً تمت  link الضغط على الرابط التالً

  ipsjassessment@ipsjumeira.com :التالً
 

 12-6جدول التقٌٌمات للصفوف - 
خلق نوعاً من ا نرجو أن تعذرونا، فقد لوحظ أنه قد لذ، إن جدول التقٌٌمات الذي وضع على برنامج سكولوجً اتصف بالتقنٌة

بنشر نسخة مبسطة لكل فصل على حدة  مساًء  غداً فً تمام الساعة السادسةنعدكم بأننا سنقوم وعلٌه . االلتباس لدى البعض
 .على برنامج سكولوجً وعلى صفحة المدرسة

 
 2020تحدي دبً للٌاقة - 

وسنوافٌكم .  وندعوكم جمٌعاً للمشاركة فً هذه الفعالٌة الممٌزة 2020ٌسرنا إعالمكم بمشاركة المدرسة فً تحدي دبً للٌاقة 
الحقاً بالمزٌد من المعلومات  

 
 أتمنى لكم عطلة نهاٌة أسبوع سعٌدة

 
 كونً وٌنر. د

https://form.jotform.com/203001254259444
http://ipsjumeira.com/Distance%20Learning%20Assessment.html

