إلى اآلباء و األوصياء القانونيين للصفوف من المرحلة الخامسة للمرحلة العاشرة و صفوف التقوية في
في المرحلتين االولى و الثانية

مدينة زيغبورك 11.11.2020
أعزائي أولياء األمور و األوصياء القانونيين :
إذا كانت هناك مرحلة للتعلم عن بعد في المستقبل فنحن نريد أن نكون مستعدين جيدا لهذه المرحلة ولذلك
فمنا بتخطيط يوم (ديجي دي ) أي يوم رقمي للتعلم عن بعد عن طريق الفيديو كاختبار تشغيل للمدرسة
باكملها  .في هذا اليوم يتم تقديم الدروس فيه بشكل رقمي عن طريق الفيديو والتعلم عن بعد.
التاريخ هو يوم األربعاء 25.11.2020
هذا يعني :
سيكون طفلك في المنزل.
يتم تطبيق الجدول الزمني ليوم األربعاء.والمشاركة اجبارية
يتم توفير مهام على منصة التعلم (أليكس موديل) انظرالرابط على موقع المدرسة ويجب الدخول اليه و
إكماله.يرجى الدخول واختبار الوصول إليه مع طفلك مسبقا
يجب تقديم المهام المكتملة رقميا على منصة التعلم.
الحد األدنى سيتم إجراء درس واحد عبر الفيديو مع برنامج زووم.
الطالب الذين اليستطيعون الدراسة في المنزل بسبب عدم وجود إشراف أو مشكلة تقنية يمكن االعتناء
بهم في المدرسة إذا لزم األمر (في الصف)
يرجى إبالغ معلم أو معلمة الصف كتابيا حتى تاريخ  17.11.2020فيما اذا كان طفلك يحتاج إلى
الرعاية لنتمكن من تنظيم ذلك .
يرجى أيضا وضع السبب حتى نتمكن من تقييم الوضع بشكل أفضل.
المتطلبات الفنية لهذا اليوم الرقمي هي جهاز رقمي مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر
منزلي أو تابليت أو أيباد ثم االتصال باالنترنيت وتسجيل الدخول عن طريق االسم وكلمة السر
Alex-Moodle
إذا كان هناك أية مشاكل يرجى إبالغ معلم أو معلمة الصف على الفور.
وعند الرد على هذه الرسالة وملء اإلستمارىة في األسفل من قبل الوالدين فإنك توافق على أن طفلك
يمكنه المشاركة في مؤتمرات الفيديو.

يحظر تسجيل ونوزيع التسجيالت أثناء مؤتمرات الفيديو و أي انتهاك يعتبرجريمة جنائية.
نحن نعتبر هذا اليوم يوما للتعلم الرقمي لكل الطالب والمعلمين ويسمح للجميع بارتكاب األخطاءأو
االحتفال بهذه الخطوة المتقدمة
شكرا على الدعم
تفضلوا بقبول فائق االحترام
المديرة السيدة
إيريس غوست

أؤكد بموجب هذه االستمارة أنني تلقيت خطاب الوالدين بتاريخ  11.11.2020ليوم التعلم الرقمي وأوافق
على النقاط المذكورة أعاله .
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