أبريل

آخر المستجدات فيما يتعلق بالتعلم عن بعد لمدرسة لطيفة
أولياء األمور الكرام والطالبات العزيزات،
نود أن نعرب عن شكرنا لجميع الطالبات لتحقيقهن بداية ممتازة في تجربتنا للتعلم عن بعد ،وأن نشكر أولياء األمور على
الدعم الرائع الذي يتم توفيره في المنزل.
كما نشكركم على مالحظاتكم القيمة في االستبانة األخيرة ،وقد كان من دواعي سرورنا أن نرى تقديركم لجهود معلماتنا ،وأن
نرى اإليجابية لدى طالباتنا في هذه الظروف غير االعتيادية .ويمكنكم قراءة موجز المالحظات في نهاية هذه الرسالة.
بناء على اقتراحاتكم لنحقق التحسين .ومع تمديد فترة التعلم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي؛
ونحن نحرص على العمل ً
فإنه أمر هام أن نعمل معاً لجعل برنامج التعلم عن بعد ناجحاً قدر اإلمكان .ونحن بحاجة إلى أن يكون البرنامج يضمن:


تجربة إيجابية وممتعة للجميع.



ضغط عمل مستدام وقابل لإلدارة لفترة زمنية ممتدة.



إبقاء الطالبات على مسار تعليمي ناجح استعداداً للعام الدراسي المقبل.

كان هناك اقتراحان رئيسان من مالحظات العديد منكم )1 :تقليل عبء وضغط العمل )2 .استخدام منصة تعليمية بالبث

المباشر .واستجابة لهذه االقتراحات؛ سنقوم بإجراء تغييرين على برنامجنا اعتبا اًر من يوم األحد  5أبريل.

 .1سيتم تقليل جدول الحصص إلى  4حصص يومياً واعطاء وقت مستقل أطول للطالبات في منتصف النهار إلكمال
أي عمل غير مكتمل ،أو القراءة ،أو القيام بدراسة خاصة ،أو ممارسة التمارين ،أو العمل على مشاريعهن الخاصة.

وهناك فترات االستراحة المعتادة ،حيث يتعين على الطالبات قضاء بعض الوقت بعيداً عن شاشة الكمبيوتر .وسيكون
الجدول الجديد اعتبا اًر من يوم األحد كاآلتي:
الحصة األولى
الحصة الثانية
وقت مستقل
الحصة الثالثة
الحصة الرابعة

8:40 – 8:00

الدرس  1فترة تعليمية

9:00 – 8:40
9:40 – 9:00

استراحة بعيداً عن الشاشة
الدرس  2حصة تعليمية

10:00 – 9:00

استراحة بعيداً عن الشاشة

10:45 – 10:00

فترة دراسة مستقلة

11:00 – 10:45
11:40 – 11:00

استراحة بعيداً عن الشاشة
الدرس  3حصة تعليمية

12:00 – 11:40
12:40 – 12:00

استراحة بعيداً عن الشاشة
الدرس  4حصة تعليمية

1:00 – 12:40

استراحة بعيداً عن الشاشة

 .2سنقدم منصة االجتماعات "الحصص" بالبث المباشر عبر تطبيق  Zoomبدءاً من األسبوع المقبل .وستسمح هذه

المنصة للطالبات والمعلمات بالتحدث والتواصل بشكل مباشر مع بعضهن البعض مما سيسهل عملية تقديم التعليمات

واألسئلة واإلجابات بشكل أكبر .وتستكمل المعلمات حالياً تدريبهن على استخدام تطبيق  Zoomليقمن بعد ذلك

باستخدامه في دروسهن في الوقت المناسب ليساعدهن في تعزيز العملية التعليمية .كما تسمح المنصة بإنشاء
االجتماعات "الحصص" عن طريق خاصية الفيديو بالبث المباشر حيث يمكن للطالبات والمعلمات رؤية بعضهن

لبعض ،وتعمل خاصية الفيديو اإلضافية على تحسين التواصل بين المعلمات والطالبات ،والقيام بمشاركة العمل
عبر الكاميرا .ومع ذلك؛ فإنه لن يتم استخدام خاصية الفيديو إال إذا تم أخذ الموافقة من أولياء األمور ،وغير ذلك
فإننا سنستخدم تطبيق  Zoomكنظام صوتي فقط .واذا تم منح الموافقة الستخدام الفيديو ،فسيكون دائماً لدى
الطالبات خيار إيقاف الفيديو الخاص بهن حين يرغبن بذلك .ويرجى العلم بأنه سيتم تسجيل الدروس الصوتية

جميعها لغرض الحماية.
نرفق مع هذه الرسالة بروتوكول الطالبة أثناء استخدامها تطبيق  ،Zoomويحدد هذا البرتوكول اللوائح والتوقعات التي يجب
على الطالبات اتباعها عند استخدام هذه المنصة الجديدة للبث المباشر عبر اإلنترنت .أولياء األمور الكرام ،نرجو منكم

مراجعة هذه االتفاقية مع ابنتكم لتكون على دراية بوجوب اتباع هذا البرتوكول بعناية .كما يرجى التأكد من فهمها الكامل
لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتشهير وتسجيل الصوت والتقاط الصور أو تسجيل الفيديو لآلخرين دون
موافقتهم .وبمجرد االنتهاء من ذلك يرجى استكمال استمارة الموافقة عبر الرابط التالي  http://lsg.ae/40لتتمكن ابنتكم
من استخدام هذه األداة المعززة للتعلم في أقرب وقت ممكن.
نأمل أن يكون لهذين التعديلين التأثير اإليجابي على تجربة التعلم عن بعد للطالبات .واذا كان لديكم أي استفسارات فيما
يتعلق باستخدام منصة  ،Zoomيرجى التواصل مع المدرسة عبر البريد اإللكتروني  parents@lsg.sch.aeوسنعاود
التواصل معكم.
نشكركم مرة أخرى على عملكم الجاد ودعمكم لمدرسة لطيفة في مواجهة هذا التحدي معاً.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
ّ

اآلنسة ديب ار فورسايث
مديرة المدرسة
MAB 2019-2020
GeneralLetters/18.

حصص البث المباشر عبر تطبيق  – Zoomللطالبات
المقدمة
ستوفر الحصص عبر اإلنترنت من خالل تطبيق  Zoomللمعلمات والطالبات في مدرسة لطيفة كثاني أفضل خيار بديل للتعلم المباشر.
إنه أمر اختياري للمعلمات في استخدام تطبيق  Zoomلتقديم حصة عبر اإلنترنت .وستقدم المعلمات ذلك بشكل تدريجي اعتبا اًر من يوم

الخميس الموافق  2أبريل وما بعده .وسيكون وفقًا لتقدير المعلمة في استخدام تطبيق  Zoomحيث سيتم استخدامه فقط في حال شعرت
المعلمة بأنه قد يساعد في تعزيز تجربتكن التعليمية.
مبدئياً؛ ستكون الحصص على  Zoomصوتية فقط لكل المعلمات والطالبات .وقد تم إرسال رابط إلى أولياء األمور لتعبئة استمارة غوغل
وأخذ موافقتهم على مشاركتكن في البث المباشر للتواصل مع المعلمات.

ومن الضروري أن تقرأن اإلرشادات التالية بعناية ،فقد وضعت ألمنكن وحمايتكن.
التوقعات المطلوبة من الطالبات للتعلم عن بعد
 سأكون حذرة في كيفية الوصول إلى الموارد عبر اإلنترنت وحذرة في اللغة التي أستخدمها.
 سأتأكد من أنني أتواصل مع الطالبات والمعلمات بشكل محترم ومهذب.
 لن أشارك كلمات المرور الخاصة بي مع أي شخص.

 سأقوم باستكمال الواجبات المدرسية والمهام جميعها وتحميلها قبل الموعد النهائي للتسليم.
 لن أقوم بتصفح أو تنزيل أو تحميل أو إعادة إرسال مصادر غير الئقة أو غير القانونية.
 أتفهم بأنه سيتم مراقبة استخدامي لـ  Moodle VLE / Google Classroom / Zoomوالتطبيقات األخرى.
 لن أقوم بتسجيل أو التقط الصور أو تسجيل فيديو لزميالتي أو للمعلمات خالل حصص البث المباشر وأتفهم بأن هذا مخالف لقوانين
دولة اإلمارات.

 سأتحدث باللغة المطلوبة للدرس خالل الحصة عبر اإلنترنت (استخدام اللغة العربية في حصص اللغة العربية واستخدام اللغة
اإلنجليزية في حصص المواد اإلنجليزية)
 سأقوم بالمشاركة بشكل كامل في الحصص عبر اإلنترنت
السالمة أثناء استخدام اإلنترنت
وضعت اإلرشادات التالية لحماية كل من المعلمات والطالبات:
 ستقوم معلمتك بإرسال التفاصيل إليك قبل بدء الدرس لالنضمام إلى غرفة اجتماعات  Zoomعلى Google Classroom /
.Seesaw
 يجب عليك الضغط على الرابط المرسل لك للدخول إلى غرفة االجتماعات " الحصص" .ويجب عدم مشاركة رابط االجتماع
"الحصة" مع أي شخص من خارج صفك.

 ستقام جميع حصص البث المباشر في أوقات الحصص الدراسية المعتادة من األحد إلى الخميس بين الساعة  8صباحاً و1:30
بعد الظهر .ويجب أن يستضيف معلمة الصف حصص البث المباشر وتقوم باإلشراف عليها في األوقات جميعها.

 يجب أن ال تستضيف الطالبات اجتماعات "حصص" في أي وقت .كما أن سياسة  Zoomال تسمح لألشخاص الذين تقل
أعمارهم عن  18عاماً من إنشاء حساب .لذا لن تحتاجي إلى ذلك لالنضمام إلى االجتماع "الحصص".

سيطلب منك إدخال اسمك قبل دخول غرفة االجتماعات "الحصص" .يرجى كتابة اسمك واسم األب واسم العائلة مثال" :نهى سالم
ُ 
المغروبي" لتتمكن معلماتك من التعرف عليك.

 ستكون جميع دروس البث المباشر صوتية فقط في المرة األولى ،وقد يتم إضافة الفيديو الحقاً أن كان في ذلك دعماً للتعلم وسيكون
ذلك بعد موافقة أولياء أمرك.
 تأكدي من انضمامك إلى درس البث ا لمباشر في بيئة هادئة وآمنة وخالية من التشتت .ومن األفضل استخدام سماعات األذن إال
أنه غير ضروري.
 ستتبع معلماتك النظام المعتاد إلدارة السلوك فيما يتعلق بسلوك الطالبة في الحصص .وتتوقع المعلمات أن تتصرف الطالبات
بسلوك يلبي المعايير العالية لمدرسة لطيفة ،وسيحدد الدرجة الخاصة بسلوك الطالبة تجاه التعلم في تقرير التقدم.

 في حال عدم تصرفك بشكل مناسب ،ستتلقين تنبيهاً خاصاً من المعلمة من خالل خاصية الدردشة ،واذا استمر ذلك فسوف يتم
استبعادك عن حضور الدرس وسيتم تسجيل جميع حاالت السلوك غير الالئق على اإلنترنت في  Daybookومتابعتها.

إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن استخدام  ، Zoomيمكنك التواصل مع معلمتك أو مربية الصف أو رئيسة السنة.
حصص البث المباشر:
إذا





تقرر تقديم حصص البث المباشر وتم أخذ موافقة أولياء األمر لحضورك هذه الحصص ،فيجب تطبيق القوانين اآلتية:
تأكدي من ارتداء مالبس مناسبة للبيئة التعليمية لمدرسة لطيفة ،ويمكن ارتداء الشيله.
االنتباه لما يوجد في الخلفية وما قد تراه األخريات في حال استخدام الفيديو .يحتوي تطبيق  Zoomعلى خاصية بحيث تمكنكن
من وضع خلفية افتراضية.
الحترام خصوصيتك ،يمكنك إغالق الفيديو خال ل الحصة .إال أنه يتوجب عليك المشاركة بشكل كامل في حصة البث المابشر
واإلجابة عن األسئلة التي تطرحها المعلمة من خالل خاصية الصوت أو خاصية الدردشة.
يجب أن ال تقومي بتسجيل أو التقاط الصور لزميالتك أو للمعلمات أثناء حصص البث المباشر .كما أن نشر الصور أو التسجيل
ألي شخص دون أخذ موافقتهن أمر مخالف للقانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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إرشادات لحضور الحصص على تطبيق
Zoom
 .1التسجيل
ستقوم معلمتك بإرسال رابط للدخول إلى

الدرس عبر تطبيق  . Zoomوسوف يطلب
منك تسجيل اسمك ،لذا يرجى كتابة اسمك

واسم والدك واسم العائلة

 .4استضافة االجتماع "الحصة"

 .2خاصية الصوت
التأكد من أن االتصاالت الصوتية تتم
بشكل محترم ومهذب .ويجب عليك
استخدام اللغة المطلوبة للدرس أثناء
استخدام الصوت وخاصية الدردشة.

 .5السلوك

 .3خاصية التحدث
سيتم تفعيل خاصية كتم الصوت عند دخولك إلى

الصف .ارفعي يدك لإلجابة عن السؤال وستقوم

معلمتك بإعادة تفعيل خاصية الصوت .كما

يمكنك التواصل مع معلمتك من خالل خاصية

الدردشة.

 .6المشاركة

ستتبع معلماتك النظام المعتاد إلدارة السلوك.

كلما بذلت المزيد من الجهد في الحصص

أن سياسة  Zoomال تسمح لألشخاص الذين تقل

لزميالتك أو للمعلمات .وتذكري بأن ذلك

حاولي المشاركة واالستمتاع!

االنضمام إلى االجتماع "الحصة" الذي تستضيفه

يمكنك نشر أية صور لهن دون موافقتهن.

إن المعلمات مسؤوالت عن استضافة جميع

االجتماعات "الحصص" على تطبيق  ،Zoomكما

ويجب أال تقومي بتسجيل أو التقاط الصور

أعمارهم عن  18عاماً بإنشاء حساب .ويمكنك

مخالف لقوانين دولة اإلمارات حيث ال

المعلمة دون الحاجة لذلك.

عبر تطبيق  Zoomستستمتعين بشكل أكبر.

