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 أسئلة مكررة

 

 ؟ ة اإلنترنت في المدرسة بطيئ شبكة تزاللماذا ال  .1

 

للشبكة  التحتية  البنية  بناء  إعادة  المدرسة  يتم  قريًبا.    في  جاهزة  وستكون  في  أما  ، 

، يتم تقليل االنقطاعات إلى الحد األدنى تماًما مثل أي مدرسة أخرى   الحاليالوقت  

 تعتمد التدريس عن بعد. 

 

 قبل إجازة الشتاء؟    االختبارات النهائية  لماذا ال يستطيع الطالب أداء .2

 

لجان اإلعتماد األكاديمي ودائرة    ومن متطلباتالنظام األمريكي  تتبع مدرسة اإلتحاد  

والمعرفة   األمريكية  التعليم  النظام  الدراسي إنقسام    , لمدارس  فصلين    العام  إلى 

من   بدالً  دراسية  3دراسيين  ال  كما  فصول  بعض  أخذ  دراسي  مواد  يتم  فصل   في 

نهاية الفصل الدراسي  اإلمتحان النهائي لها في  كون  ي وبالتالي ، يجب أن     واحد فقط

 وليس قبل العطلة الشتوية.

أسابيع بعد العطلة الشتوية قبل    3مالحظة أنه سيكون أمام الطالب حوالي  اليرجى  

النهائيلالجلوس   ،    ,إلمتحان  ذلك  إلى  في   تقتصرباإلضافة  الداخلة  الدروس 

   .منتصف الفصلإمتحانات   اإلمتحان النهائي على ما تم اخذه بعد

 

 المشاريع المقدمة للطالب؟ عدد لماذا ال تستطيع المدرسة تقليل   .3

 

معظمإ فإن   ، ذلك  ومع  ؛  الزمني  والجدول  القسم  حسب  منظمة  المشاريع    ها ن 

الطالب بها  ليقوم  التسليم   من دون مساعدة  مصممة خصيًصا  ويتم تخصيص وقت 

الدراسية وهو ينمي  جزء ال يتجزء من المادة  هي   علماً إن المشاريع  .مدروسبشكل  

 حس اإلبتكار لدى الطالب.

 

 هل سيكون حضور الطالب خالل الفصل الدراسي الثاني إلزاميًا؟  .4

 

عن أعطت دائرة التعليم والمعرفة حالًيا لجميع الطالب خيار الحضور أو البقاء على  

 . حضرتكم  . بمجرد تلقينا أي معلومات جديدة ، سنتواصل معبعد
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الطالب الحضور ألداء االختبارات النهائية داخل مبنى المدرسة أم يتعين على  سهل   .5

 أنها تركت باختيارهم؟ 

 

يُترك الطالب الختيار ما إذا   دائرة التعليم والمعرفة  قبل  ما لم يكن هناك تفويض من

أو في المدرسة ؛ وبالتالي ، ستستمر    عن بعد   إمتحان نهاية الفصل كانوا سيخوضون  

 كما كانت من قبل.  اإلمتحانات

 

 هل يمكننا الحصول على أي نوع من المنح الدراسية؟  .6

 

 وفق الشروط واألحكام.  فقط الخط األمامي موظفيالخصومات متاحة ل

 

 

 ؟ إنتيغريت ما هو الفرق بين سكولوجي و .7

 

برامج    سكولوجي التي  الحا  هإن   ، تعليميهو  للتعلمفظة  الطالب  بينما   ، يستخدمها 

في  هو  إنتيغريت األمور  أولياء  ونظام  ببوابة  المتعلق  المحمول  الهاتف  تطبيق 

 المدرسة.

 

 ما هي أفضل طريقة للتواصل مع المعلمين؟  .8

 

 من خالل سكولوجي  •

 Communication@inpsaa.comإرسال بريد إلكتروني إلى  •

 :إنتيغريت تطبيق  من خالل •

https://apps.apple.com/ae/app/ghintegreat/id1175911328    (IOS)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.global_horizon.integreat (Android)    

 +97137811164 لتواصل على هاتف المدرسة:ا •
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