
                                                   

 

مي   
 أولياء أمور الطلبة المحتر

 تحية طيبة وبعد

 

  نوّجه إليكم خالص التحية
ّ
ي هذه الظروف االستثنائية، ونحن عىل ثقة أن

ما نعيشه أزمة طارئة  ونرجو أن تكونوا بخت  ف 

ن نعّتّ عن مدى فخرنا بما أبديتم من مساندة لتحقيق رسالة المدرسة ألنكون أقوى، وال يسعنا إال  –بعون من هللا  -سنتجاوزها 

ي هذه الرسالة أن نجيب عن تساؤالتكم
 .العام الدراسي  خطةفيما يتعلق ب وغاياتها، ونأمل ف 

 التّ بي   ح أدناه كما هو موّض   االختياريمكن ألولياء األمور 
ّ
ي عليم عن بعد، أو الد

ي شهر أغسطس، ضمن  خول ف 
ف ف 

ّ
برنامج مكث

 
 
:  بات الخاصة بكل اختيار الُمتطل ي

  عىل النحو اآلتر

 
ا
 م عن بعد: يعلالتّ  برنامج :أول

ي برنامج التعليم عن بعد إىل يوم الخميس 
بية، ستسمّر المدرسة ف  ، الذي كنا قد بدأنا 2020مايو  21بناء عىل موافقة وزارة التر

ي نهاية العام الدراسي فيه منذ بداية األسبوع األّول من شهر مارس، 
ي سنصدرها ف 

بية التقارير المدرسية التر ، وذلك وستعتمد وزارة التر

دات
ِّ
 اآلتية:  وفق المحد

 ال يزال الوقت متاحا اللتحاق الطلبة بالتّ ، و اختياريام عن بعد ييكون التعل .1
ّ
ذلك سينعكس إيجابا عىل  عليم عن بعد، علما أن

ي ملفهم اإلنجازي
 .مستواهم األكاديمي وعىل مستوى تقييمهم ف 

ار  .2 ي ال غت  للطالب عنها، ومن شأن عدم رسوخها اإلض 
تغّطي الهيئة التدريسية المفاهيم األساسية والمهارات الالزمة التر

 بالمستوى األكاديمي 
ّ
م المدرسة بعمل مراجعة عند انتظام الد   .راسة بإذن هللا، وتلتر 

 – Google Classroom – Plus Portal - IXL – Britannica – Follett – RAZ Kidsالمنصات التعليمية المعتمدة:  .3

Class Dojo – Zoom – Google Hangout – Microsoft Teams.  

ي تقييمقت  يُ  .4
ات التقييم والمعايت  تكليفاتالمشاري    ع و الواجبات و ال عىلالطلبة  رص ف 

ّ
دون تقديم امتحانات  ، ضمن محك

ي الدراسة المنتظمة حتر تاري      رسمية، باإل 
ي حصل عليها الطالب ف 

 2020  فّتاير 24 ضافة إىل الدرجات التر

م بمتطلبات التعليم عن بعد ال منحيُ  .5  2020يونيو  11يوم الخميس تقرير نهاية العام الدراسي طالب الذي يلتر 

 

 :
ً
ي شهر أغسطسالّتناثانيا

ف ف 
ّ
 :مج المكث

د فيه أهمية 
ِّ
ؤك
ُ
ي الوقت الذي ن

 ف 
ّ
ي التعليم عن بعد، ماستمرارية التعل

ام بعض طلبتنا ف  ي قد تحوُل دون التر 
نا نتفهُم الظروف  التر

ّ
، فإن

حو اآل
ّ
: وستكون خطتهم عىل الن ي

 تر

ف من  .1
ّ
ي التعليم  عن كلِّ  وتعويضه إكساب الطالب، بهدف 2020أغسطس  28 – 4يخضع الطالب إىل برنامج مكث

ما فاته ف 

للعام الدراسي الجديد. )من المحتمل أال يكون لدى الطالب نفس  عن بعد من معلومات ومهارات والتأكد من جاهزيته الكاملة

ة( ي هذه الفتر
م الذي يدرسه ف 

ّ
 المعل

عقد اختبارات مدرسية للّط  .2
ُ
ي ت

ي التعليم عن بعد فقط ف 
ف لبة غت  الراغبي   ف 

ّ
 .نهاية الّتنامج المكث

 ُيقّيم الطالب  .3
ّ
  ل عالماتهباالستناد إىل معد

ِّ
ي الد

ي حصل عليها الطالب ف 
 ، ونتيجة 2020فّتاير  24راسة المنتظمة حتر تاري      التر

ي االختبارات األعمال و 
 الّتنامج المكثف. ف 

ثف 2019/2020ُيمنح تقرير نهاية العام الدراسي  .4
ُّ
ي نهاية الّتنامج المك

 .ف 

 

 



                                                   

 

ي برنامج لية التسجيآثالثأ: 
 :التعليم عن بعدل ف 

ة القسم.  -  يرّج تعبئة النموذج المرفق و إعادته لسكرتت 

 2020إبريل  12، وذلك قبل ابن  من أبنائه عن كلّ  بتعبئة نموذج التسجيل–وليس الطالب  –يقوم وىلي أمر الطالب  -

-  
ّ
ي وضع الطالب إن

  تلقائيا  عدم استكمال النموذج يعت 
ّ
ي الّتنامج المكث

ي شهر ف 
 أغسطسف ف 

 

 بالنسبة لطلبة برنامج التعليم عن بعد:  2020 -2019الدراسي  العامرابعا: تقويم 

ي برنامج التعليم عن بعد :2020 إبريل 5األحد 
 )لمن لم يبدأ بعد( موعد التحاق الطلبة الجدد ف 

ي برنامج التعليم عن بعد : 2020مايو  21 الخميس
 آخر يوم ف 

 غت  المستكملةآخر يوم لتقديم األعمال والواجبات   :2020 يونيو  4الخميس 

ونيا  :2020يونيو  11الخميس   توزي    ع التقارير المدرسية إلكتر

 

 
ً
 : 2021- 2020 عام الدراسي ال تقويم: خامسا

  ما لم يتم اإلعالن عن خالف ذلك، ،2020أغسطس  30القادم يوم األحد  الدراسي  سيبدأ تقويم العام
ُ
 وت
 
 األربعةص ّص خ

 ة الطلبة الكتساب معلومات ومهارات جديدة. األفكار الكّتى، والتأكد من جاهزيّ المفاهيم األساسية و لمراجعة األوىل  أسابيع 

ة تفصيلّية بما يناسب طبيعة المراحل التعليمية وترحب المدرسة بأي ، المختلفة هذا وسيقوم مدراء المراحل التعليمية بإرسال نشر

  وذلك عّت التواصل مع مدراء المراحل. توضيحات أو استفسارات 

 
ّ
ي تقديم اإليضاحات لمجتمع دسمان، وهللا نسأل أن يحفظ الكويت وإن

قنا ف 
ِّ
ي ال تنام نا نرجو أن نكون قد وف

 وأن يحرسها بعينه التر

 

 

 

 

 مع خالص التحية 

 سمر ديزمن 

 مديرة المدرسة

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

 

 إقرار و تعهد

 

من خالل  2020 – 2019و الذي ينص عىل متابعة العام الدراسي  2020ابريل  1عىل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاري       بناء

 ا للتعليمات التالية: فقعىل أن يكون اختياريا لوىلي األمر. يرّج من وىلي أمر الطالب/الطالبة إبداء رغبته و  ،التعليم عن بعد 

 

 لكل طالب/طالبة(طباعة هذا اإلقرار  )إقرار منفرد  .1

 ملء جميع المعلومات و توقيع اإلقرار .2

ي إىل العنوان الّتيدي المخصص لكل مرحلة.  .3
وت   إرسال اإلقرار بالّتيد اإللكتر

 

ة المسؤولة المرحلة ي  السكرتت 
وت   الّتيد اإللكتر

  amalas@dasmanschool.com.kw السيدة/  أمل أسعد مرحلة رياض األطفال

  anbarakha@dasmanschool.com.kw السيدة/  عنّتة الخطيب المرحلة اإلبتدائية

  nabihaha@dasmanschool.com.kw السيدة/  نبيهة حرب المرحلة المتوسطة

  suzan.lulu@dasmanschool.com.kw السيدة/  سوزان لولو المرحلة الثانوية 

  ana.wadi@Dasmanbs.onmicrosoft.comh السيدة/  هنا وادي قسم االحتياجات الخاصة 

 

بية  ي بّتنامج التعليم عن بعد وفق الخطة الدراسية للمدرسة و المعتمدة من وزارة التر
/ابنتر ي

أنا وىلي أمر الطالب أوافق عىل التحاق ابت 

 وفق آليات و ضوابط التقييم المحددة بها. 

 

 ______________________________ اإلسم الرباعي للطالب/الطالبة: 

 ____________________ الصف: 

 __________________ توقيع وىلي األمر: 

 ____________________ التاري     : 

 

 

ي شهر أغسطس* 
ف ف 

ّ
ي الّتنامج المكث

ي وضع الطالب تلقائيا ف 
 عدم استكمال النموذج يعت 

ّ
 إن
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