
 

 

 

 

 

16/8/2020  

 أولياء األامور األعزاء 

 الموضوع : تذكير مؤشر التعلم سبتمبر 2020

 
  دبي  –تحية طيبة من مدرسة وستمينستر 

تفاصيل عن الكيفية التي نعتزم بها تنظيم التعلم في سبتمبر ، نحتاج  ملك تبينالتي  و األسبوع الماضي التي أرسلت إلى رسالتي وفقا

إبقائهم في المنزل بنسبة  تريدون مإلى المدرسة )التعلم المختلط( أو إذا كنت مإرسال أطفالكب ستقومون منا ما إذا كنتواآلن أن تخبر ممنك

من  مأنك أود إعالمكم كما .2020أغسطس  19حلول األربعاء )التعلم عن بعد(. يرجى اتباع الرابط أدناه وإكمال النموذج ب ٪ 100

 .   في أول أسبوعين بعد تجربة النمط الجديد للتعلم متغيير رأيك الممكن

 :2020 مؤشر التعلم سبتمبر 

بعد األسبوعين األولين ، ال يمكننا السماح بأي تغييرات إال بعد عطلة منتصف الفصل الدراسي )نهاية أكتوبر(. سنطلب منك كل نصف 

أن تفهم أنه سيكون  آمال فصل دراسي نيتك في النصف الدراسي التالي حتى تقرر السلطات أنه يمكننا العودة إلى المدرسة بدوام كامل.

إذا سمحنا لهم بالتغيير المستمر من التعلم عن  وذلك من المستحيل تنظيم المدرسة بكفاءة ، ومن المحتمل أن تكون غير آمنة للطالب ،

 .   والعودة مرة أخرى المختلطبعد إلى التعلم 

شرة من الفصل الدراسي كل يوم حتى يتلقى الطالب كما هو مذكور في رسالتي في األسبوع الماضي ، سيتم بث جميع الدروس مبا

في المنزل نفس التعلم مثل الطالب في المدرسة. سيتبع الطالب المنهج الدراسي الكامل وسيتم تدريب المعلمين على التفاعل مع الطالب 

ابير السالمة وسيختلط الطالب فقط في المنزل كما لو كانوا في الفصل الدراسي. سيتم تطبيق تدابير التباعد االجتماعي وغيرها من تد

مع نفس مجموعة الطالب كل يوم. ستظل ساعات الدراسة كما كانت في العام الماضي على الرغم من أنه سيتعين علينا أن نكون أكثر 

هي ال يحضرون في الوقت المحدد الصطحابهم. السالمة  أوالطالب في وقت مبكر جًدا  يأخذونصرامة مع أولياء األمور الذين 

 . أولويتنا األولى ونحتاج إلى اإلشراف على الطالب في جميع األوقات لفرض قواعد التباعد االجتماعي

 12،13وصفوف  الروضة االبتدائية والمرحلة و(  ) بنات الثانوية للمرحلةنخطط حاليًا لتعليم الطالب في المدرسة ثالثة أيام نحن  

  للمرحلة الثانوية )بنين ( . يومين  ستكونو

 إذاو. 13و  12الترتيبات التي أدخلناها من أجل إتاحة المزيد من المقاعد في الصفين  و 13و 12في مرحلتي  التغيير يرجى مالحظة

آخرين في المدرسة وإذا وجود طالب إتاحة الفرصة ل التعلم عن بُعد بالكامل ، فقد نتمكن من  باختيارعدد كبير من أولياء األمورقام 

 .  كان بإمكاننا ذلك سيجري تغييرات بعد األسبوع الثاني من الفصل الدراسي

.  نتخذ الترتيبات إلعادة الفتح بأمان الدائم ،ونحن  اآلن أشكركم على تعاونكم  

  المدير التنفيذي: كارل روبرتس
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