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الخميس  2ابريل
السادة أولياء األمور،
بإذن هللا ،ابتدا ًء من األحد  5أبريل  ، 2020سنبدأ بث حي للحصص لطالب الروضة و
االبتدائي على برنامج زووم ( .(zoomستبدأ حصص الروضة من الساعة  12و حتى
الساعة  3.30مسا ًء يومياً .تبدأ دروس االبتدائي الساعة  10صباحا ُ و حتى الساعة
 1:30يومياً.
سيحصل طالب الروضة على دروس في الرياضيات واللغة اإلنجليزية يوميا ً و 3
دروس علوم و  4دروس في اللغة العربية و درس إسالمية واحد في األسبوع.
سيحصل طالب االبتدائي على دروس في الرياضيات واللغة اإلنجليزية يوميا ً و 3
دروس علوم و درس واحد في الدراسات االجتماعية ،و درسين إسالمية و  3دروس
لغة عربية أسبوعياً .سيستمر المعلمون في نشر دروس بوربوينت و فيديو على كالس
دوجو .سيتم نشر جميع جداول الجلسات الحية على موقع كالس دوجو الخاص بطفلك.
فيما يلي بعض التغييرات بنا ًء على مالحظاتكم:
تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي
Innovative education for a knowledge able, pioneering, and global
society
Tel: +971 6 5587777, +971 6 5160 506, Fax: + 971 6 5587510, P.O.Box:
67222, Sharjah, U.A.E.

Website: wahdaschool.com
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 .1تأخير بداية الحصص.
 .2مهمة واحدة لكل مادة في اليوم حسب الجدول.
 .3دروس بث حي مع المعلم لكل مادة باإلضافة إلى المواد المنشورة.
 .4إلغاء ساعات المكتب .يمكن للمعلمين طلب أو جدولة اجتماعات حسب الحاجة.
 .5حصص البث الحي ستكون أقصر من الحصة العادية لزيادة قدرة الطالب على
التركيز والتفاعل.
 .6سيتم وضع الروابط في  Class Dojoويتم تفعيلها بمجرد الضغط عليها .لن يتم
وضع الروابط في قصة الفصل بعد اآلن.
 .7سيتم إعطاء مهام الرياضة  3مرات في األسبوع بدالً من .5
نرجو التقدم لجميع الطالب خالل رحلة التعلم عن بعد.
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