
 

 أولياء األمور الكرام، 
، تحية طيبة وبعد  

  أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة.

  
في التعليم عن بعد. ولذا فإننا نطلب منكم التسجيل   2020-2019 العام الدراسي ينهوا  مهذه الرسالة لنعلمكم أن ابنكم /ابنتكم ل

 في فصل المكثف في شهر أغسطس. وهذا الفصل يعمل على تغطية المهارات التي لم يتم أخذها خالل التعليم عن بعد. علماً بأن 
ب تكملة أعمال للحصول على شهادة أو االنتقال للسنة الدراسية القادمة حسالفصل المكثف في شهر اغسطس هو فصل الزامي 

  الفصل.
  تواريخ مهمة: 

  اغسطس.  4الفصل المكثف للتعليم عن بعد سيبدأ 

  من سبتمبر 6الفصل المكثف للتعليم عن بعد سينتهي ب. 
  سبتمبر 6آخر يوم لتسليم كل األعمال المطلوبة تاريخ . 

  
  تحضير المواد: 

  .ًسيقوم المعلمين بعمل فيديوهات مسجلة اسبوعيا 

  هذه الفيديوهات المسجلة ستكون عبارة عن شرح لالسبوع وستكون مرفقة بأوراق عمل/ واجبات وعرض تقديمي وسيتم
 وأيضا عبر البريد االلكتروني الخاص بولي األمر.  Classroom Googleارساله من خالل 

  .أيضاً سيتم ارسال روابط كمواد إضافية 

  .سيقوم الطلبة بتكملة الواجبات وإعادة ارسالها للمعلمين حسب الموعد المحدد من قبل المعملين 

 

  التواصل: 

  سيتواجد معلمي مواد اللغة االنجليزية واللغة العربية والرياضيات والعلوم خالل أيام االسبوع من األحد إلى الخميس كما هو
 واإلجابة على أسئلتهم.  Google Classroom موضح في الجدول المرفق، لمساعدة الطلبة عبر

 .سيكون هناك لقاء مرتين في االسبوع بين الطلبة والمعلمين عن طريق الحصص المباشرة 

  24بإمكان الطلبة و أولياء أمورهم ارسال أي شكوى أو تعليق للمعلين من خالل البريد االلكتروني وسيتم الرد عليهم خالل 
 ساعة. 

  لمادة الرياضيات، يرجى التواصل مع االستاذة ريما نحالويReimana@dasmanschool.com.kw 

  لمادة اللغة اإلنجليزية يرجى التواصل مع األستاذه كاتيا الخضراdra@dasmanschool.com.kwkatia.kha 

  لمادة العلوم يرجى التواصل مع األستاذة شارون بريرةsharonpe@dasmanschool.com.kw 

  :لمواد اللغة العربية 

 intesar.abdullah@Dasmanbs.onmicrosoft.comللصف السادس التواصل مع األستاذة انتصار الجالد  -

 nisreen.tammam@Dasmanbs.onmicrosoft.comللصف السابع التواصل مع االستاذة نسرين التمام    -

  mohammedal@dasmanschool.com.kwذ محمد مصطفى للصف الثامن التواصل مع األستا -

  الحضور والغياب: 

 .سيقوم المعلمين بأخذ الحضور والغياب خالل الحصص المباشرة 

  .سيحتسب تقديم الواجبات واالعمال المطلوبة من ضمن الحضور والمشاركة  

  الواجبات / نظام الدرجات: 

  .سنقوم بإرسال الواجبات اسبوعياً مع الفيدويهات المسجلة وكل المواد التحضيرية 

  .الطلبة لديهم اسبوع كامل للعمل على إنهاء واجباتهم المدرسية 

  يجب على الطلبة تسليم واجباتهم في نهاية كل اسبوع أو في التاريخ المحدد للواجب من خاللClassroom/IXLGoogle   او
 (عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بالمعلم إذا تطلب ذلك)



   خالل الحصص المباشرة (ورقة عمل التأكيد على االستيعاب) وهذا الورقة ستكون من ضمن الدرجاتسيكون هناك.  
 

  الحصص المباشرة في التعليم عن بعد: 

  على الطلبة حضور الحصص المباشرة كما هو موضح في الجدول. سيقوم المعلمين بأخذ الحضور والغياب للطلبة ووضع
 درجات مشاركة الطلبة. 

 .يجب على الطلبة فتح الكاميرا كل الوقت خالل الحصص المباشرة ، حتى يتمكنوا من الحصول على درجة المشاركة 

 لن يتم قبول أي . ألسباب أمنية وخصوصية المدرسة.   لكتروني الخاص بالمدرسة فقطيجب على الطلبة استخدام البريد اإل
 بريد الكتروني لم يتم التحقق منه ولن يتم السماح للطلبة باالنضمام للحصص المباشرة. 

 لطلبة خالل وقت الحصص المباشرة، يجب على الطلبة وضع كتم على المايكروفون لتجنب أي ازعاج خالل الدرس. وبإمكان ا
 الغاء الكتم في حال أرادوا المشاركة في الحصة أو لطرح أي سؤال للمعلم. 

 

  تعبئة النموذج  االطالع على النماذج المرفقة و أرجو
 

Dear Parents, 

I hope you are staying safe and your families are well. 

This is to inform you that your son/daughter didn’t complete the 2019‐2020 school year as a result, we 

will be offering an online intensive course for them in August. This course will re‐enforce skills that were 

missed or lack mastery during their time off this semester. This online intensive course is mandatory for 

your child to receive a report card and to be promoted to the next grade level upon adequate 

completion of the course work. 

 
Important Dates: 

 Intensive online course starts on August 4th.  

 Intensive online course ends on September 6th. 

 Last day to submit all assignments is on September 6th. 

Material Preparation: 

 The teachers will prepare voice recorded videos on a weekly basis. 

 These video presentations will be sent weekly along with worksheets/assignments/powerpoints 

via Google Classroom and sent to parents’ emails as well.  

 Related links might be sent as a supplementary material. 

 Students will complete the assignment and send it back to teachers as per the due date listed 

for the assignment.   

Communication: 

 Math, English, Science and Arabic teachers will be available on weekdays, Sunday through 

Thursday as per attached schedule to help our students via Google Classroom and to answer 

their questions. 

 Students also will be meeting live with their teachers twice a week for interactive sessions. 



 Students and parents may share their concerns with the respective teacher(s) via email. 

Teachers will respond within 24 hours. 

 For Math, please contact Ms. Rima Nahlawi at Reimana@dasmanschool.com.kw 

 For English, please contact Ms. Katia Al Khadra at katia.khadra@dasmanschool.com.kw  

 For Science, please contact Ms. Sharon Pareira at sharonpe@dasmanschool.com.kw 

 For Arabic classes: 

 Grade 6, Ms. Intisar Al Jallad at intesar.abdullah@Dasmanbs.onmicrosoft.com 

 Grade 7, Nisreen Altammam nisreen.tammam@Dasmanbs.onmicrosoft.com 

 Grade 8, Mohammed Moustafa mohammedal@dasmanschool.com.kw  

  

Attendance: 

 Teachers will be taking attendance during interactive sessions. 

 Online submission of student work will be considered as their attendance/participation 

Assignments/Grading System: 

 Assignments will be sent weekly along with the recorded video presentations and all 

supplementary materials. 

 Students have the whole week to work on the assignments. 

 Assignments are to be submitted by the end of each week or on the assignment date listed via 

Google Classroom/IXL (or via the teacher’s email if stated by teacher) 

 There will be a “check for understanding assignment” during live sessions. These assignments are 

graded.  

  

Online Interactive Sessions: 

 Students are to attend the interactive sessions as scheduled. Teachers will take attendance and 

grade students’ participation. 

 Students must have their cameras on for the entire session, so they won’t lose their 

participation grade. 

 Students must use their school email accounts ONLY. For security reasons, teachers are 

instructed to deny acceptance of unverified emails to join the sessions. 

 During the lesson delivery, students need to mute their microphones to eliminate any 

background noise. Students can unmute the microphones to participate in discussions or to ask 

questions.  

 

Please check the Attachments and fill out the form 

Best Regards 

Mrs. Rihab AbdelKhaleq  


