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أولياء األمور الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بعد إعالن إدارة المدرسة عن مواعيد بدء العام الدراسي  0202-0202عن بعد خالل االجتماع االفتراضي ألولياء األمور،
يسعدنا تزويدكم بجميع التفاصيل ،كما نحيطكم علما بأن هذا التعميم يلغي التعميم السابق حول البرنامج اإلثرائي ويلغي
الجداول المعممة سابقا.
أوال :مواعيد بدء العام الدراسي للصفوف من  1إلى 12
تاريخ بدء العام الدراسي
الصفوف
 8سبتمبر
4-2
 6سبتمبر
20-5
ثانيا :تعميم الجداول المدرسية
تاريخ إصدار الجدول المدرسي -2222
الصفوف
2221
 3سبتمبر
20 -2
مالحظة :سوف يتم ربط الجدول مع الفصول االفتراضية داخل منصة كالسيرا وسوف يتم تدريب التالميذ على االلتحاق
بالحصص المباشرة.
ثالثا :تدريب التالميذ على المنصة
موعد التدريب
الصفوف
 3سبتمبر 0202
التمهيدي4 -
 5-4مساء
 3سبتمبر 0202
20-5
 0-2مساء
يرجى االطالع على دليل التلميذ الستخدام منصة كالسيرا
رابعا :توزيع اسم المستخدم لحساب ولي األمر
سوف يتم توزيع اسم المستخدم من تاريخ  3سبتمبر إلى تاريخ  7سبتمبر على النحو التالي:
اآللية
موعد االستالم
الصفوف
تحديد موعد مع إدارة المدرسة لالستالم مباشرة أو االرسال عبر
التمهيدي20 -
 7 -3سبتمبر
اإلميل أو الواتسب الخاص بالمدرسة
يرجى االطالع على دليل ولي األمر الستخدام المنصة.
خامسا :آلية التعلم والمهام المرتبطة بها
يتم إعداد جميع المهام من أعمال ،واجبات ،أوراق عمل ،تقديم التغذية الراجعة ،الدرجات وغيرها عبر منصة كالسيرا
التفاعلية ،الحصص المباشرة تعقد عن طريق تطبيق MSTeamsالمدمج داخل منصة كالسيرا وفور االنتهاء ،يتم رفع

الدرس المسجل لالستفادة منه الحقا وكذلك الباوربوينت .سوف يكون المعلم متاحا عبر اإلنترنت ومن خالل المنصة حسب
الجدول الزمني.
يتابع ولي األمر أعمال التالميذ وكل ما يتعلق بتعلمهم والتواصل مع اإلدراة من خالل منصة كالسير ،الحساب الخاص بولي
األمر .
الكاميرا :يجب فتح الكاميرا خالل الحصص المباشرة وفي حال كان نطاق اإلنترنت لديكم ال يسمح أحيانا ،يبلغ التلميذ المعلم
فورا عبر غرف الدردشة المتوفرة أو من خالل الميكروفون داخل الحصة االفتراضية.
سادسا :الحضور -الغياب  -االنضباط
يتم تسجيل الحضور والغياب مع بداية كل حصة مباشرة ،يتم رفع الغياب يوميا على منصة كالسيرا الطالع اإلدارة وأخذ
اإلجراءات الالزمة .التواصل مع اإلدارة في حال لديكم أي مشكل بالشبكة أو أي ظرف منع التلميذ من الحضور المباشر
يجب عليه أن يتابع تسجيل الحصة ،كما يتم إبالغ اإلدارة للنظر في العذر المقدم للغياب.
يمنع تصوير التلميذ للحصص المباشرة
يمنع التسجيل الصوتي أو الفيديو لزمالئه أو المعلم في الصف
يمنع تداول أي مقاطع من الحصص المباشرة أو مقاطع صوتية للتالميذ عبر وسائل التواصل بين التالميذ أو بين المعلمين،
وهذه تعد مخالفة تطبق عليها الئحة شؤون التالميذ ،شأنه شأن كل سلوك خاطئ يصدر خالل التعلم عن بعد ويمس من
خصوصيات التالميذ والمعلمين.
في حال تعرض التلميذ ألي مضايقة أو أي شكل من أشكال التنمر أو االبتزاز اإللكتروني ،يتم إبالغ اإلدارة فورا وسيتم
تطبيق اللوائح وأخذ اإلجراء الالزم( .يتم تشديد الجزاءات بهذا الخصوص)
سوف يتم عقد جلسات افتراضية توعوية للتالميذ حول التنمر اإللكتروني وحماية الطفل خالل التعلم عن بعد.
سابعا :الكتب المدرسية
سوف يتم تحديد موعد الستالم الكتب والقرطاسية الحقا.
ثامنا :الزي المدرسي
نظرا لما تلقيناه من طلبات من أولياء األمور حول عدم جاهزية الزي المدرسي ،سوف يتم تطبيق إجبارية الحضور بالزي
الرسمي المدرسي بدءا من شهر أكتوبر على أن يلتزم التالميذ خالل هذه الفترة بالزي المناسب عند حضور الحصص
المباشرة.
أولياء األمور الجدد نرفق لكم صور الزي المدرسي ولمزيد من التفاصيل يرجى التواصل مع أ -كفاح.
تاسعا :الدعم الفني خالل التعلم عن بعد
في حال واجه التلميذ ،أو ولي األمر أي مشكل في الوصول إلى الحصص ،المنصة أو مشكل تقني ،رجاء التواصل مع
اإلدارة وسيقوم مدير النظام بتقديم الدعم الالزم.
سيتم تحديد لقاءات افتراضية بين أولياء األمور والمعلمين عبر منصة زوم وسوف نمدكم بالتفاصيل والمواعيد الحقا ،كما
سوف يتم إرسال الرسائل التعريفية للمعلمين والمعلمات عبر صندوق البريد اإلكتروني للتالميذ داخل منصة كالسيرا
لتمكينكم من التعرف على معلمي أبنائكم لهذا العام الدراسي.
نود أن نشكركم على تعاونكم ونتطلع لبدء عام دراسي مختلف هذا العام فرضه علينا وعلى العالم جميعا هذا الظرف
االستثنائي ،متمنين أن يزول هذا الوباء ونلقاكم بصحة وسالمة .نرحب بجميع مالحظاتكم وآرائكم ،يمكنكم التواصل على
األرقام الخاصة بالمدرسة أو اإليميل أو منصة كالسيرا فور تفعيل حساب ولي األمر.
شكرا لكم
دمتم سالمين
إدارة المدرسة

الزي المدرسي
لتلميذات الصفوف من األول إلى الرابع

الزي المدرسي
لتلميذات الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر

