
 السادة أولياء األمور الكرام 

 نرجو من هللا أن تكونوا بأفضل حال .

من بين منصات  SCHOOLOGY. وتم اختيار برنامج ( سيتم العمل بنظام التعلم عن بعدغًدا) 2020مارس  22كما تعلمون فإنه ابتداًءا من يوم األحد الموافق 

. هذا البرنامج تم تصميمه في مدرسة في جميع أنحاء العالم 60,000حيث يتم العمل به في أكثر من عديدة وذلك باعتباره منصة تعليمية قوية للتعلم االلكتروني 

 .في االستخدام اوبسيطً  الواليات المتحدة األمريكية ليتناسب مع المناهج الدراسية األمريكية، ونأمل من طالبنا أن يجدوه سهاًل 

الرسائل عبر أيًضا و   (INTEGREAT)رابط الموقع والبيانات المطلوبة لتفعيله لكل طالب وولي أمره عبر البريد اإللكتروني ومن خالل تطبيق تم إرسال 

 .القصيرة

منكم تسجيل الدخول باستخدام جهاز الحاسوب كما يمكنكم  ، لذا يرجىولكن سوف تكون هناك بعض المميزات غير متاحة ويمكنكم تحميل البرنامج كتطبيق

، الرجاء التكرم بالتواصل مع السيدة ياسمين عبر البريد السم المستخدم وكلمة المرور مأيًضا استخدام جهاز اآليباد. إذا واجهتكم أية مشكلة تتعلق بعدم استالمك

 . yassmin@inpsaa.comاإللكتروني التالي 

 ستكون اآللية المتبعة للجدول كاآلتي :و. ادناه للحصص جدول التوقيت االسبوعيكذلك سوف تجدون 

منصة التعلم عن بعد هذه الحصة مقدمة عن عصًرا وسوف تتناول  4سوف تكون الحصة االولى يوم األحد في تمام الساعة  11 - 3للصفوف  -

SCHOOLOGY سوف يتم إرسال جدول حصص قسم الروضة من خالل برنامج يةمات األساسية اإلضافمع تزويدكم ببعض المعلو .CLASS 

DOJO. 

 دقيقة .  30؛ تخصص لكل حصة حصص 4ظهًرا مقسمة على  1:00م الساعة فيما يخص طالب الصف الثاني عشر فقط : تبدأ الدروس في تما -

 . خطة دعم شاملة لهم ، باإلضافة إلى(أسابيع 4) 2020إبريل  16هي طالب الصف الثاني عشر دراستهم للمواد المطلوبة  بحلول يوم أن ينعلى 

 

 أولياء األمور الكرام ،

 

 متعاونين معناتكونوا آملين أن  ،بالصبرحضراتكم التحلي من لذلك نرجو . كن مهمة سهلةيلمدة القصيرة لم عن بعد في هذه اتفعيلنا لنظام التعلم 

 ممتعة ومثمرة.لجعل هذه العملية التعليمية الجديدة 

 

 ، لذا يرجى مراجعة موقع المدرسة مرة واحدة على األقل يومًيا.سنوافيكم بالتحديثات باستمرار

 

 الطلبةكل التوفيق ألبنائنا 

 

 

 دناه :ل معنا من خالل  الوارد ذكره أللمزيد من الدعم يرجى التكرم بالتواص

Curriculum help: academichelp@inpsaa.com  IT help:  ithelp@inpsaa.com 

Health and safety help: hshelp@inpsaa.com   Social help: swhelp@inpsaa.com 

 

Period Grades 1-2 Grades 3-11 Grade 12 

1 4:00-4:20 9:00-9:20 1:00-1:30 

2 4:25-4:45 9:25-9:45 1:35-2:05 

3 4:50-5:10 9:50-10:10 30 mins Brk 

Break 30 mins 30 mins 2:35-3:05 

4 5:40-6:00 10:40-11:00 3:10-3:40 
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