
 

 موندوس مدرسةإلى: أولیاء أمور وطالب 

 إغالق صارم الموضوع:

 2020دیسمبر  14التاریخ: 

 

 أعزائي أولیاء األمور والطالب ،

 

كما فھمت أو فھمت بالفعل ، ستدخل ھولندا في إغالق بعید المدى حتى 

 . 2021ینایر  19

ھذا عار حقیقي ، لسوء الحظ ، یتم إغالق المدارس أیضًا. نعتقد أن 

یختلف األمر عن ذلك وسنقوم   ال الكن .تعلیم طالبنا في المدرسة ألننا نرید

 بالتدریس عبر اإلنترنت قدر اإلمكان.

 

یوم األربعاء  ابتداء منھذا یعني أننا سنقوم بالتدریس عبر اإلنترنت 

الدروس في دیسمبر ستنتھي  18 الجمعة یوم دیسمبر. في   18 إلى الجمعة 16

 صباحا. 11.50الساعة 

 ینایر. 1دیسمبر إلى الجمعة   21تبدأ عطلة عید المیالد من االثنین 

ینایر. سنخبرك بكیفیة  4ستبدأ الدروس عبر اإلنترنت مرة أخرى في 

 مزید من مسار األحداث و المتابعة

نحن بحاجة ماسة إلى مساعدتك في إعطاء الدروس عبر اإلنترنت ولدینا 

 أسفل الخطاب. فيأسئلة للوالدین و لك إرشادات

 بالطبع یمكنك دائًما االتصال بالموجھ أو قائد الفریق.

 كل عام و  2021    بعید السنة الجدیدةوعائلتك  أنت    أھنئك  أن یبقى لي

 .بخیر متأنو

 

  بإخالص،

 دیان براملھویس

Dyane Brummelhuis 



 

 موندوس مدرسة ةمدیر

 

 للطالب االرشادیةالقواعد 

• كن مرتدًیا مالبسك ولدیك وضع عمل نشط (لذا فأنت ال تستلقي على / 

 في السریر)

 • تقوم بتسجیل الدخول في الوقت المحدد وتظل حاضًرا طوال الدرس

• عند تسجیل الدخول ، یتم إیقاف تشغیل الصوت وتشغیل الكامیرا 

مع معلمك ، حتى یعرف ناقش ھذا  .  (إذا كان ذلك مستحیًال بالنسبة لك

 المعلم أن الكامیرا لیست قید التشغیل)

 • إذا كنت ترید أن تسأل شیًئا ما ، ارفع یدك / استخدم "الید"

 • عندما تطرح السؤال ، قم بتشغیل صوتك للحظة

 

 

 أسئلة للوالدین:

• شجع ابنك / ابنتك على االستعداد في الوقت المحدد وشحن جھاز 

Chromebook 

 • اسمح البنك / ابنتك باستخدام سماعات األذن.

• من المھم أن یكون ھناك مكان ھادئ للدروس عبر اإلنترنت. ویفضل أن 

 یكون الحائط أعلى

المھم من  الخلفیة (بدون نافذة) ألننا نتوقع تشغیل الكامیرا. ھذا ھو

 حًقا أن تكون قادًرا على توجیھ طفلك من مسافة بعیدة.

• إذا كان لدیك أي أسئلة أو مخاوف بشأن المشاركة أو فھم الواجب 

 المنزلي ، من فضلك

 تواصل مع المرشد
 


