
 

 

 أولياء األمور الكرام 

 تحية طيبة وبعد،

ام أتمنى أن تكونوا قد قضيتم إجازة صيفية ممتعة مع العائلة. إنه من دواعي سروري أن أرحب بالعائالت العائدة منكم والمنتسبة جديداً للع

. كما عاهدتمونا سابقاً سيواصل الفريق األكاديمي لقسم المتوسط التعامل معكم  ومع طالبنا األعزاء لتوفير 2021-2020الدراسي الجديد 

 السبل الخاصة بنجاحهم وانتقالهم للمرحلة التالية .  جميع

 

 هذه الرسالة اإلخبارية الطالعكم على األمور التالية: 

 

 التعليم عن بعد: 

 .بناءا على قرار وزير التربية والتعليم ، سنبدأ السنة الدراسية بالتعليم عن بعد 

  سبتمبر. 13أول يوم دراسي لطلبة المرحلة المتوسطة هو األحد الموافق 

  ظهراً. 2:05صباحاً إلى  8:30الساعات الدراسية للطلبة من 

  حصص دراسية يومياً مع استراحتين قصيرتين خالل اليوم الدراسي.  6سيكون هنالك 

 .ستدرس جميع المواد األساسية والمواد المساندة عن بعد 

 شاركة يومياً. على جميع الطلبة اإللتزام بالحضوراليومي. وسيتم رصد درجات الحضور والم 

: Google classroom 

 .سيقوم الطلبة بإستخدام المنصة التعليمية الخاصة بجوجل كالس روم للتعليم عن بعد 

  يعتبر جوجل كالس روم المصدر الرئيسي )للمدرسة والصف( لإلعالن عن الواجبات ، المشاريع االختبارات واالمتحانات وكل

 مايحتاجه الطالب داخل الصف. 

  جميع الطلبة متابعة جوجل كالس روم يومياً للحصول على المعلومات الجديدة أو المحدثة من قبل المعلم.يجب على 

  يجب على جميع الطلبة تسجيل الدخول بإستخدام حساب المدرسة الخاص بهم ولن يسمح بقبول أي تسجيل دخول من حسابات

 شخصية.

 جل كالس روم.على جميع الطلبة إرسال الواجبات ، االختبارات عبر جو 

 .يمكن للطلبة التواصل مع المعلمين عبر البريد االلكتروني الخاص بجوجل كالس روم 

  .اليسمح ألولياء األمور اإلنضمام إلى جوجل كالس روم الخاص بالطلبة 

  سيكون أولياء األمور جزءاً من جوجلGuardian  الخاص بهم، وسيتم ارسال جميع التطورات الخاصة بالطلبة ومالحظات

 الصف واإلعالنات والواجبات المتأخرة عبر هذا البرنامج. 

 :الحساب الشخصي في جوجل

 .سيقوم الطلبة بإستخدام نفس الحساب الخاص بهم للعام الدراسي السابق 

 السكرتيرة الخاصة بالقسم بإرسال التفاصيل ألولياء األمور في شهر  أما بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين في المدرسة ، ستقوم

 سبتمبر .

  ساعة بعد دفع القسط األول من قبل أولياء أألمور. 48إلى  24سيأخذ الحساب وقت للتنشيط  مابين 

 الحصص المباشرة وبرنامج جوجل:

 .سنقوم بمشاركة رابط الحصص للطلبة لحضور الحصة المطلوبة 

  يتم قبول أي حساب خارجي آخر. ولن.  الطلبة الدخول بحسابهم الشخصي الخاص بمدرسة دسمانيجب على 

 .سيتم أخذ الحضور والغياب بشكل يومي وسيتم رصده من ضمن درجات الطلبة 

  خالل الحصص المباشرة .  إلزاميفتح الكاميرا 

  .على الطلبة االلتزام بمالبس مناسبة خالل الحصص 



 فصول الدمج: 

 مساءا على حسب الجدول المخصص من قبل االستاذة نسرين وحسب  7إلى  4حصص الدمج بعد فترة الظهر من الساعة  ستكون

 اختياركم من الحصص.

 .على طلبة الدمج حضور كال الحصتين ، الحصة المخصص للدرس ، وحصة الدمج 

 .تم تخصيص حصص الدمج لمساعدة الطلبة أكاديمياً واإلجابة على أسئلتهم 

 ولياء األمور توقيع ورقة الموافقة المخصصة للدمج في حال عدم توقيعها إلى اآلن.على أ 

  لمزيد من المعلومات والتفاصيل وألي استفسار يرجى ارسال بريد إلكتروني لألستاذة نسرين
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 arent PortalP 

  يجب على أولياء األمور تحديث البريد االلكتروني وأرقام التلفونات الخاصة  بهم في مكتب التسجيل حتى يتم التواصل معهم من

 قبل المعلمين واإلدارة.

  بإمكان أولياء األمور التواصل مع المعلمين بإرسال بريد إلكتروني من خاصيةGuardian  و من جوجل كالس روم، االخاص ب

 خالل بالس بورتال مباشرة عبر البريد االلكتروني الخاص بكل معلم.

  على أولياء األمور الذين قاموا بتعديل البريد االكتروني خالل جائحة كورونا، تحديث البريد االلكتروني الخاص بهم في مكتب

 التسجيل.

 جدول الصف: 

  البدء بالتعليم عن بعد.سنقوم بإرسال جداول الصفوف للطلبة وألولياء أمورهم قبل 

 .سيتضمن جدول الصف اسم المعلم ، و الكود الخاص بجوجول كالس روم لسهولة الرجوع إليه 

 المساعدة بعد فترة الظهر: 

  .هي خدمة مجانية لجميع الطلبة لمساعدتهم في المواد األساسية / مادة الرياضيات ، اللغة األنجليزية ، العلوم واللغة العربية 

 ظهراً.   4إلى  3:15مساعدة في أيام االثنين ، الثالثاء واألربعاء من الساعة ستكون ال 

  وحدات التعليم المكثف. وصفوف هذه الخدمة مقدمة لطلبة الصفوف العادية 

 الكتب والالبتوب: 

  .أغلب الكتب لهذه السنة ستكون نسخ إلكترونية 

 زة كروم بوك والتي تتضمن آخر نسخة محدثة خالل نظام )آندرويد( تقدم مدرسة دسمان ثنائية اللغة عرض للطلبة بأستخدام أجه

 والدعم الخاص للجهاز.

  .مطلوب من طلبة الصف الثامن الحصول على جهاز جوجل كروم بوك 

 .أما بالنسبة لطلبة صفوف السادس والسابع ، فبإمكانهم استخدام أي جهاز من اختيارهم ، ولكن يوصى بإستخدام كروم بوك 

  إضافة جميع التطبيقات الخاصة بالكتب اإلكترونية مباشرة للطلبة الذين استخدموا الكروم بوك الخاص بالمدرسة.سيتم 

   .ًالطلبة الذين يستخدمون أجهزتهم الخاصة يحتاجون إلى تحميل التطبيقات التي سوف نقوم بمشاركتها معكم الحقا 

  الحد االدني المقترح للكروم بوك موضح في الجدول التالي. بإمكان الطلبة شراء الكروم بوك إما من المدرسة أو احضار الالبتوب

 الخاص بهم والذي يتناسب مع الحد االدني للمواصفات الموضحة أدناه. 

 Minimum Specification 

Type Model  Brand Capacity Memory Operating 

System 

Chromebook Any Lenovo/Acer/HP 32 GB 4 GB Android 

 

 

 Model and Configuration of Chromebook Sold by DBS 

Type Model Brand Capacity Memory Operating 

System 
Chromebook Spin 511 Acer 64 GB 8 GB Android 
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Help Desk 

 

  بمساعدة جميع الطلبة بالمشاكل المتعلقىة بالتعليم عن بعد.سوف يقوم فريق قسم التكنولوجيا الخاص بدسمان 

 تعبئة النموذج  أو الطلبةستكون الصفحة الخاصة للمساعدة نشطة على موقع المدرسة قبل بداية العام الدراسي. على أولياء األمور

سيقوم فريق المدرسة بالرد عليهم خالل الخاص لهذه الخدمة )إما باللغة العربية أو اإلنجليزية( مع تحديد المشكلة الخاصة بهم. و

 ساعات العمل. 

   .الرجاء متابعة مواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمدرسة لمزيد من اإلعالنات والمعلومات 

 التواصل: 

إذا كان لدى الطالب أو ولي األمر أي استفسار أو سؤال أكاديمي ، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني الخاص بالمعلم واتباع 

 اإلجراءات كما في الجدول التالي: 

 

Math English 

1- The subject teacher 
2- Ms. Rima Nahlawi, the Math HOD at 
Reimana@dasmanschool.com.kw  
3- Mr. Russell Gross, the Senior Coordinator at  
russellgr@dasmanschool.com.kw 
4- Ms. Rihab Abdel Khalek at 
rihabak@dasmanschool.com.kw 

1- The subject teacher 
2- Ms. Katia Al Khadra, the English HOD at 
katia.khadra@dasmanschool.com.kw  
3- Ms. Victoria McNair, the Vice Principal at 
victoria.mcnair@dasmanschool.com.kw  
4- Ms. Rihab Abdel Khalek at 
rihabak@dasmanschool.com.kw 

 

Science  LSU/RI 

1- The subject teacher 
2- Ms. Sharon Pereira, the Science HOD at 
sharonpe@dasmanschool.com.kw  
3- Mr. Russell Gross, the Senior Coordinator at  
russellgr@dasmanschool.com.kw 
4- Ms. Rihab Abdel Khalek at 
rihabak@dasmanschool.com.kw 

1- The subject teacher 
2- Ms. Nisrine Hassoun, the LSU/RI Coordinator at  
nisreen.hassoun@dasmanschool.com.kw 
 
3- Ms. Rihab Abdel Khalek at 
rihabak@dasmanschool.com.kw  

 

 لعمل موعد مقابلة مع أحد من فريق العمل يرجى التواصل مع: 

  األستاذة نبيهة ، سكرتيرة قسم المتوسط علىnabihaha@dasmanschool.com.kw  252داخلي  22277377أو/ 

52226520 

 األستاذة روز ، استقبال قسم المتوسط على meryrose.kahkejian@dasmanschool.com.kw  داخلي  27737722أو

103 . 

 

 

 

 األستاذة رحاب عبد الخالق

 ناظرة المرحلة المتوسطة
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