برنامج يوم التعليم اإللكتروني
لقد قامت المنطقة الدراسية  ٢١٨بتبني برنامج يوم التعليم اإللكتروني اللذي يمكن أن نقوم بإستخدامة خالل السنة
الدراسية الجارية في حالة وجود أحوال جوية سيئة أو أوضاع طارئة .ال يجب على الطالب أو الموظفين الحضور
الى المدرسة خالل يوم التعليم اإللكتروني .بدالً من الحضور الى المدرسة في ذلك اليوم سيقوم الطالب بإكمال
واجباتهم المدرسية لذلك اليوم الكترونيا ً عن طريق إستخدام األيباد الموفرة لهم من ِقبل المنطقة الدراسية أو الكمبيوتر
المتوفر لهم في المنزل.
ها هو ما سيتم فعله خالل يوم التعليم اإللكتروني:
 سيتم إعالم أولياء األمور عن اليوم الذي سيتم إستخدامة كيوم للتعليم اإللكتروني بواسطة الهاتف ,البريد
اإللكتروني ,و الصفحة اإللكترونية للمدرسه /وسائل التواصل اإلجتماعي.
 سيقوم المعلمين بتحميل الواجبات المدرسية للطالب من خالل صف جوجل اإللكتروني للطالب أو أيتون يو
( )Google Classroom or iTunes Uفي آو قبل الساعة التاسعة صباحا ً في يوم التعليم اإللكتروني.
 يجب على الطالب العمل على واجباتهم ليوم التعليم اإللكتروني عن طريق استخدام األيباد الخاصة بهم
أوالكمبيوتر الموجود في المنزل.
 ال يجب أن يكون الطالب على اإلنترنت خالل وقت معين في يوم التعليم اإللكتروني.
 سيكون المعلمين موجودين لمساعدة الطالب عبر البريد اإللكتوني في يوم التعليم اإللكتروني (من الساعة
 8:00صباحا ً للساعة  3:15مسا ًء) إلجابة أي أسئلة توجد لدى الطالب أو أولياء األمور عن كيفية الوصول
الى أو إكمال الواجبات الدراسية ليوم التعليم اإللكتروني .يمكن للطالب وألولياء األمور بعث الرسائل
اإللكترونية للمدرسين عن طريق إستخدام دليل الموظفين الموجود على صفحة المدرسة اإللكترونية.
 بسبب المشاكل التكنولوجية أو مشاكل اإلنترنت المحتملة في المنزل (بسبب األحوال الجوية السيئة) ,سيوجد
لدى الطالب فرصة تسليم الواجبات الدراسية ليوم التعليم اإللكتروني بعد إستئناف المدرسة.
 سيتم تسجيل الطالب كغائبين ليوم التعليم اإللكتروني في برنامج  Skywardإذا لم يقوموا بإكمال واجباتهم
الدراسية ليوم التعليم اإللكتروني.
يوم التعليم اإللكتروني عبارة عن طريقة مميزة إلستمرار التعليم وفي نفس الوقت الحفاظ على سالمة وأمن الطالب.
شكرا ً لدعمكم المستمر خالل تنفيذ هذا البرنامج المبتكر والجديد للمنطقة الدراسية  !٢١٨الرجاء اإلتصال أو بعث
اإليمال اإللكتروني إلدارة المدرسة في حال وجود أي أسئلة لديكم تتعلق ببرنامج يوم التعليم اإللكتروني.
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