
 

  تنويه ألولياء األمور

  

جيدة من بخطوة  التعلم عن بعدأعزائي أولياء األمور: نحن قد بدأنا مرحلة 

المرحلة األولي الي المرحلة الثالثة . ونسعد أن نبلغكم أن أطفالنا يتعلمون 

 ويتجاوبون حتي في البيئة غير المالئمة. واآلن تعلن أكاديمية بلومنجتون عن

ت خطتها لتقديم جلسات البث المباشر عبر برنامج ميكروسوفت تيمز والجلسا  

 التفاعلية عبر برنامج كالس دوجو.
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Our E-learning 

 

الزلنا منبهرين من رؤية حماس وأدب أطفالنا عندما سجلوا الدخول للجلسات 

وذلك بفضل جهو المباشرة وكيف كانوا مستمتعين بها ويشكرون معلميهم.  

ن نطلب من الوالدين  في تقوية وتعزيز قيمة احترام اآلخرين. في هذا النحو نود أ  

المقاطعة أثناء الجلسات بالتساؤالت.أولياء األمور عدم   



 

الدروس اتباعها للتمكن من تقديم يوجد بعض القواعد يجب أن يتبعها ولي األمر   

 دون عوائق:

من التاسعة صباحا حتي التاسعة والربع سوف يتم أخذ الحضور من  _

خالل برنامج ميكروسوفت تيمز . الحضور اجباري ويجب علي األطفال 

 ارتداء 

 الزي المدرسي.

 

تحديدا التاسعة والربع صباحا سوف يكمل األطفال عملهم علي برنامج  _

 كالس دوجو.

 

تحديدا في تمام الساعة الحادية عشر _ يعود المعلمين لبرنامج ميكروسوفت تيمز 

 صباحا لجلسة الختام .

 

_ عدم تسجيل الدخول الي الجلسات مع المعلمين أثناء الجلسة ألن 

ب في الصف . اذا لديك أي ذلك يزعج المعلمين وجميع الطال

 أستفسار   

السيدة باناني( )أو مالحظة يرجي التواصل مع رئيسة القسم   

وتوجيهك حين ذلك.وبذلك نستطيع مساعدتك   
 

 

 بوابة اوريزون_ من فضلك اتبع الجدول الزمني المحمل علي 

 لمعرفة األنشطة اليومية.

 



 

 ارسال جميع أوراق العمل واألنشطة اليومية من خالل برنامج _

كالس دوجو وسوف يقدم المعلمون التغذية الراجعة ) ردود 

.خالل األسبوع األفعال(  

 

شهريا. دوجو_ سوف يتم اعطاء النقاط  في برنامج   

 

_ ستعتمد هذه النقاط علي الحضور المنتظم والمحافظة علي ارتداء الزي 

 المدرسي ومتابعة ارسال أوراق العمل وسوف يكون هذا لمكافأة الطفل.

 

 ألي استفسار يرجي التواصل عبر الخط الساخن:

العمل( من التاسعة صباحا حتي الثانية مساءا )أوقات –األوقات المتاحة   

 األداريين:

0505631105 السيدة باناني :رئيسة قسم رياض األطفال  

 شئون التسجيل :

0558661004مدير قسم التكنولوجيا: األستاذ راجيش     

0543083914 : األستاذ كوجل)اوريزون( مساعد قسم التكنولوجيا   

 

 

 

 



 

 


