
 

 تحية طيبة وبعد،،

ي وأن يكون الجميع بخير وبصحة جيدة. 
 أتمنى أن تصلكم رسالن 

 للطلبة وكم نحن قلقون عليهم جميعا وعائالتهم, أود ان أغتنم الفرصة ألشكركم جميعا عىل 
ً
بداية أود أن نعير عن مدى اشتياقنا جميعا

 عىل بذل قصارى جهدهم لنبق  تعاونكم ودعمكم خالل هذا الوقت الصعب. أود أن أعير عن 
ً
 وحكومة وشعبا

ً
ا امتناننا للكويت أمير

 بأمان وبصحة جيدة
ً
 .جميعا

 : اتيجية كما يىلي  هذه الرسالة إلخباركم بأن المرحلة المتوسطة ستواصل التعليم عن بعد للطلبة وستكون االسي 

 تحضير المواد: 

 مرة واحدة اسب -
ً
 .وعياسيقوم المعلمون بتحضير فيديو مسجل صوتيا

لية كل يوم أحد من كل اسبوع مع أوراق العمل ،سيتم ارسال هذه الفيديوهات   - ى ىل عو العروض التقديمية الفروض الميى

Google Classroom  ي الخاص بأولياء األمورأيضا عير او سيتم إرسالها
ونى يد الإللكي   . لير

ى منفصلت - ى وارسالهم برسالتير . سيتم تجزئة الملفات الطويلة عىل مرحلتير ي
ونى يد اإللكي  ى عير الير  ير

 ارسال روابط اثرائية للمادة.  -
ً
 من الممكن أيضا

ي الوقت الذي تم تحديده من قبلهم.  -
ى فى  سيقوم الطلبة بحل هذه الفروض وإعادة ارسالها للمعلمير

 

 التواصل: 

ية، الرياضيات ، العلوم واللغة العربية  عىل  - ى خالل أيام االسبوع   ClassroomGoogleسيتواصل معلمو مادة اللغة اإلنجلير

 إىل  10من األحد إىل الخميس من الساعة 
ً
 لمساعدة الطل 2صباحا

ً
 اإلجابة عن أسألتهم. بة و عرصا

 . سيشارك المعلمون بجلسة تواصل اسبوعية يتم تحديدها من قبل المعلمون لمقابلة طلبتهم ومشاركة استفساراتهم -

ي بإمكان الطلبة وأولياء أمورهم ارسال اال  -
ونى يد اإللكي  ى عير الير ستفسارات عن أي مشكلة من خالل التواصل مع المعلمير

 ساعة.  24وسيتم الرد عليهم خالل 

لذا فنحن نشجع طلبة الدمج االنضمام إىل هذا الفصل  Google Classroomيتواصل معلمو الدمج  مع طلبتهم عىل  -

 لإلستفادة من الخدمات المعروضة. 

 عىل يتواصل اخصائيو المرحلة ا -
َ
ي    Google Classroomلمتوسطة مع طلبتهم أيضا

ي أي من األمور الن 
لدعم الطلبة فى

ي هذا الوقت العصيب. 
 يواجهونها فى

 الحضور والغياب: 

ةمن خالل الفصول الحضور والغياب  سيأخذ المعلمون -   المباشر
ً
نت.  المنعقدة اسبوعيا  عىل اإلني 

 ضمن المشاركة والحضور.  منيعتير تسليم األعمال المطلوبة من الطلبة  -

 الفروض ونظام الدرجات: 

ح تفصيىلي خالل الفيديوهات المرسلة.  - ي يوم األحد من كل اسبوع مع شر
 سيتم ارسال الفروض فى

 لدى الطلبة اسبوع كامل لحل هذه الفروض.  -

ي  -
 عىل التاري    خ المحدد فى

ً
ي نهاية كل اسبوع أو بناءا

أو من الموعد   Classroom, IXLGoogleعىل الطلبة تسليم الفروض فى

ى المحدد   .من قبل المعلمير

ي شهر مارس، سيتم اختيار بعض المهارات المطلوبة  -
ي حال لم يتم تسليم ابنك/ابنتك  لفروضهم فى

يرجر التواصل مع المعلم فى

 للسنة القادمة لتكملتها. 

 من  -
ً
. ابريل متوقع من الطلبة تسليم جميع الفروض المحددة من قبل  5ابتداءا ى  المعلمير

 :معلمي المواد المتخصصة



ويد الطلبة بأنشطة موسيقية وفنية عىل  - ى ( بي  بية الفنية والموسيق   Googleسيقوم معلمي المواد المتخصصة )الي 

Classroom   .ة الطلبة  لمساعدتهم عىل تخطي القلق الذي يواجههم خالل هذه الفي 

بية الرياضية بتحميل فيديوهات ومعل - ة سيقوم معلمو الي   خالل في 
ً
ى جسديا ومات لمساعدة الطلبة عىل إبقائهم نشيطير

ل.  ى ي الميى
ى
 وجودهم ف

ود الطلبة بأنشطة تفاعلية للحفاظ عىل المهارات التكنولوجية لديهم.  - ى  معلمة مادة الكمبيوتر سي 

ي النهاية نود أن نضع قوتنا مجتمعة لكي تكون رحلة التعلم عن بعد رحلة ناجحة لطلبتنا. بما أنه طر 
ى
 ، فمن المؤكف

ً
د يق جديد لنا جميعا

ي قسم المرحلة المتوسطة مستعدون لتجاوز هذه الصعوبات بصير تام ومرونة 
ى
أننا سنواجه بعض االستفسارات والمشاكل. فنحن هنا ف

ى عىل   التواصل مع المعلمير
ً
ي أو التواصل مع الطاق  Google Classroomعالية .لذا نرجو منكم جميعا

ونى يد الإللكي  م األكاديمي كما أوالير

ي التواصل(. 
ى
ي ف

ي القائمة ادناه )أرجو اتباع التدرج الوظيقى
ى
 كما نرجو منكم جميعا تشجيع طلبتنا عىل المشاركة.   هو موضح ف

 

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  

 

 

)يوجد نسخة منه عىل موقع المدرسة من خالل  ي
ونى يد اإللكي  مالحظة: يرجر مىلئ النموذج المرسل من األستاذة سمر ديزمن عير الير

ي شهر اغسطس , ومن ثم ارسال 
ي حال  الموافقة ل ابنك / ابنتك التعليم عن بعد أو التعلم فى

الرسالة المرسلة من األستاذة سمر( فى

يد اإل ة المرحلة المتوسطة االستاذة نبيهة. الموافقة عير الير ي لسكرتير
ونى  .nabihaha@dasmanschool.com.kwلكي 
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