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  2020مارس  18

 الى اولياء امور مدرسة نورث أميريكان انترناشونال،

 

خالل األسبوع الماضي، كانت مدرسة نورث أميريكان انترناشونال تستعد للمرحلة التالية من عطلة األربعة 

أسابيع. للتواصل مع جميع أفراد مجتمعنا المدرسي، أردت أن أرسل بعض التحديثات السريعة حول 

 والعمل الممتاز الذي استمر أثناء إغالق المدرسة. استعدادنا

 

 الدراسة عن بعد

 

مارس، سيبدأ اليوم  22يعمل الموظفون لضمان عدم حدوث أي انقطاع في تعلم طفلك. يوم األحد الموافق 

. في هذا الوقت، تم إعداد حساب التعلم Zoomو  Schoologyاألول من التعلم عن بعد باستخدام منصتي 

جميع الطالب وأولياء األمور باالضافة الى تدريب الطالب والعديد من أولياء األمور، على عن بعد ل

 .Schoologyاستخدام 

 

 لتجديد المعلومات حول التدريب المنشور مسبقًا، يرجى اتباع رابط الفيديو أدناه.

 

 niCCjDvk4s2=v؟watch/com.youtube.www://httpsفيديو الطالب: 

 

 Mjw-Zcy0b88=v؟watch/com.youtube.www://httpsفيديو أولياء األمور: 

 

إلى المعلمين تأكد المدرسة من أن طفلك يمكنه الوصول إلى يوم كامل من الدورات واألنشطة والوصول 

عبر اإلنترنت. سيقوم مدرسي المواد الرئيسية، أو الفصول الدراسية التي تجتمع خمس مرات في األسبوع، 

 صباًحا كل يوم. 10بتحميل الواجبات في الساعة 

 

مارس، سيتوفر المعلمون عبر اإلنترنت في المواعيد المحددة لدعم  23اعتباًرا من يوم اإلثنين الموافق 

يوم  Schoologyولياء األمور والرد على أسئلتهم. ومع ذلك، يرجى تسجيل الدخول إلى حساب الطالب وأ

مارس لبدء العمل في المهام. سينشر المعلمون موقع الخاص بهم، للتواصل عبر  22األحد الموافق 

 مارس. 22اإلنترنت، في ظهر يوم 

http://www.naischool.ae/
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=2s4niCCjDvk
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw
https://www.youtube.com/watch%D8%9Fv=88b0Zcy-Mjw


 
 

 

North American International School  

Po Box No: 20315, Mizhar-1, Dubai, United Arab Emirates.  

Tel: +971 4 288 4844, Fax: +971 4 288 2377, Email: info@naischool.ae, Web: www.naischool.ae  

  

  

 

 

 فيما يلي أوقات ظهور المعلم عبر اإلنترنت لكل مادة:

 

 Electives & LSA student check-in صباحا   9.00

 اللغة اإلنجليزية صباحا   10.00

 دراسات اجتماعية  صباحا   11.00

 الرياضيات ظهرا   12.00

 العلوم ظهرا   1.00

 اللغة العربية مساء 2.00

 التربية االسالمية مساء 3.00

 

ظهًرا. ستكون هذه الدروس  12مارس الساعة  23يتم تحميل دروس المواد االختيارية يوم االثنين الموافق 

 مطلوبة يوم الخميس، ولكن يمكن تقديمها في وقت مبكر.

 

 االختبارات ستُجرى يوم الخميس. سيعلن مدرسي المواد عن االختبارات للطالب عبر االجندة.

 

 االسالمية التربيةواختبار  اللغة اإلنجليزيةمارس سيخضع الطالب المتحان  26يوم الخميس الموافق  -

 أبريل سيخضع الطالب المتحان الرياضيات واللغة العربية. 2يوم الخميس الموافق  -

 

 سيقدم المعلمون مراجعات خالل األسبوع.

 

للرد على األسئلة، أعدت المدرسة بريد إلكتروني مخصص للطالب وأولياء األمور. يرجى إرسال أي أسئلة 

رقم الهاتف ولغة التواصل المفضلة لديك )العربية أو مع ارسال  Questions@naischool.aeإلى: 

اإلنجليزية(. إذا لم يكن لديك معلومات حساب ولي أمر أو لم يقم طفلك بإعداد حساب، فيرجى إرسال بريد 

في أقرب  Schoologyو سيتواصل معك موظف دعم  Questions@naischool.aeإلكتروني ؛ 

 وقت ممكن.
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تيار منصة أنه سيكون هناك دعم مطلوب خالل األيام األولى من التنفيذ. ومع ذلك، تم اختدرك المدرسة 

كل من لعلى وجه التحديد باعتبارها الخيار األكثر سهولة في االستخدام  Schoologyالتعلم عن بعد 

يكون  أن ، لتقديم تفاعالت مباشرة مع المعلمين، تضمن ZOOMالطالب وأولياء األمور. إن إضافة منصة 

 3:00تى صباًحا ح 9:00لدى الطالب القدرة على الوصول إلى معلميه طوال اليوم الدراسي، من الساعة 

 مساًء.

 

كما فعلنا طوال العام ، أنا واثق من أن مجتمع المدرسة سيجتاز هذا األمر معًا، ويدعم كل منهما اآلخر على 

ات التي أدخلت على المدرسة، أنا واثق من أن طول الطريق. كما هو الحال مع جميع التغييرات والتحسين

 الخدمات المقدمة لطالبك ستحدد المعايير للمدارس في جميع أنحاء اإلمارة.

 

 شكرا لمشاركتكم في تعليم طفلك،

 

 جاستن مك كولي 

 مدير المدرسة

 مدرسة نورث أميريكان انترناشونال
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