اعالن ألولياء أمور المرحلة األبتدائية

”أكاديميتنا سوف تزهر

خالل برنامج زووم"

أولياء أمور أكاديمية بلومنجتون المحترمين:
تحياتنا لكم جميعآ ،ونأمل أن تكونوا آمنين في منازلكم  ،أنتم تعلمون أننا انتهيا من
المرحلة الثانية للتعلم عن بعد ونحيط سيادتكم علما أننا سوف نبدأ في المرحلة
الثالثة بدءا من الثاني عشر من شهر أبريل.
خالل المرحلة الثالثة من التعلم عن بعد ،قررت أكاديمية بلومنجتون تقديم جلسة
البث المباشر من خالل برنامج زووم ،والجلس ة التفاعلية من خالل برنامج كالس
دوجو.

المرحلة
الثالثة للتعلم
عن بعد

تنويه هام:
 جلسات المرحلة األبتدائية لبرنامجي زووم وكالس دوجو سوف تبدأ
من الثاني عشر من أبريل ،تحديدآ الساعة التاسعة صباحا.
سوف يتم ارسال رابطين لبرنامج زووم من خالل موقع اوريزون بوابة ولي
األمر في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم األحد الي يوم
الخميس.
_ الرابط األول البد أن يستخدم في تمام الساعة الساعة صباحا  ،للدخول
لبرنامج زووم بالزي المدرسي لبدء اليوم الدراسي ( الحضور اجباري).

_ الرابط الثاني يستخدم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف لجلسة التهيئة
(ارسال أوراق العمل اجباري).
 سوف يتم تفعيل روابط برنامج زووم في تمام التاسعة والثانية
عشروالنصف صباحا في األيام المعنية ،ويستطيع الطالب التواصل مع
معلميه في ذلك الوقت طبقا للجدول الزمني المعلن علي موقع
اوريزون بوابة ولي األمر والجدول الزمني المرئي المعلن علي
برنامج كالس دوجو.
_ المصادر سوف تكون متاحة من خالل موقع اوريزون بوابة ولي األمر كل يوم
أحد لألسبوع كامل .حمل المصادر واجعلها جاهزة أثناء الجلسة المباشرة ،لكي
يستطيع المعلم التفاعل مع الطالب أثناء الجلسة حسب الجدول.
_ التاسعة صباحا بعد حضور بدء الجلسة لبرنامج زووم يجب أن
يستمر الطفل بمتابعة أوراق العمل وارسالها علي برنامج دوجو.

ألي أستفسار الرجاء التواصل عبر الخط الساخن:

األوقات المتاحة من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا (أيام العمل).
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