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 الى أولیاء أمور مدرسة نورث أمیریكان انترناشونال،
 

 نشكركم على مرونتكم وصبركم حیث اتخذنا خطوتنا األولى في العصر االلكتروني. إنشاء منصة للتعلم
 اإللكتروني التي تعمل لجمیع العائالت في الوقت القصیر كان تحدیًا. ومع ذلك، وكما كانت تجربتي مع مجتمع

 مدرستنا، فإننا قادرون على التغلب على أي تحدي من خالل العمل مًعا. هذه المدرسة خاصة للغایة ولدیها
 مجتمع فرید حیث لكل شخص صوت فمجتمعنا على اإلنترنت ال یختلف. ما زلنا مدرسة واحدة تتحسن

 باستمرار.
 

 األولویة الوحیدة هي مساعدة جمیع عائالتنا خالل هذا الوقت مع توفیر تجربة تعلیمیة متواصلة. كما هو
 الحال مع أي مبادرة جدیدة، یجب إجراء تعدیالت بعد التجربة األولى للتأكد من أن المبادرة الجدیدة تناسب

 الجمیع. مع أخذ ذلك في االعتبار، یوم األحد الموافق 29 مارس، سیكون هناك العدید من التغییرات على
 الجدول والمتطلبات عبر اإلنترنت.

 
 الواجبات

 
 في حماسنا لتوفیر أكبر عدد من األنشطة المفیدة لطالبنا، قد یتجاوز حجم األنشطة والواجبات قدرة األسر

 على إكمال المتطلبات.  إننا نعمل مع المدرسین لضبط كمیة العمل والواجبات لكي تكون أكثر واقعیة لبیئة
 التعلم المنزلي.

 
  وقت تسلیم الواجبات

 
 ألزم المنشور األول الطالب بإرسال نشاطهم المكتمل خالل 24 ساعة من الوقت والتاریخ األصلي وتم إنشاء

 هذه القاعدة للسماح بتسجیل الحضور الیومي الدقیق. نظًرا ألننا سننفذ نظاًما مختلًفا لتسجیل الحضور یوم
 األحد، سیتم تغییر قاعدة التسلیم خالل 24 ساعة. اعتباًرا من یوم األحد،  سیكون أمام الطالب 48 ساعة

 لتسلیم أعمالهم . سیتمكن الطالب واألسر الذین یحتاجون إلى وقت إضافي من التواصل مباشرًة مع مدرس
 أطفالهم. نظًرا الختالف جمیع المواقف العائلیة، ستكون المرونة متاحة دائًما.
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  الیوم المدرسي وتوقیت الفصول الدراسیة
 

 لتبسیط منصة التعلم عن بعد للطالب وأولیاء األمور،  سنقوم بتغییر الجدول لمنصة ZOOM یوم األحد
 الموافق 29 مارس . سیسمح هذا التغییر للطالب بالوصول إلى فصل معلمهم االفتراضي لتلقي تعلیمات

 مباشرة، وتوضیح حول المهام والواجبات، و لمعاینة األنشطة الصفیة أو المدرسیة المستقبلیة.
 

  یوم األحد، سیتبع الطالب الجدول الزمني الجدید الذي یسمح لهم للتنقل من فصل إلى آخر كما لو كانوا في
 المدرسة. سیبدأ الطالب یومهم باجتماع عام مع مدرس الصف، ثم ینتقلون إلى Zoom Classrooms لتلقي

 تعلیماتهم. سیتم نشر الواجبات ومقاطع الفیدیو التعلیمیة على Schoology لكي یتمكن الطالب الوصول إلیهم
 بعد المواعید المحددة.

 
  غًدا الثالثاء الموافق 24 مارس، سیتم إرسال جدول ZOOM Classroom الجدید إلیكم عبر البرید

 اإللكتروني، وتحمیله على Portal وعلى موقع NAIS اإللكتروني (موقع المدرسة).
 

 ال تترددوا بالتواصل معي إذا كنتم بحاجة إلى أي معلومات إضافیة.
 

Justin Allen McCauley  
  

 جاستن مك كولي
  مدیر المدرسة

 مدرسة نورث أمریكان انترناشونال
principal@naischool.ae  
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