
 
 ولياء األمور الكرام،أ 

  

آمل أن تكونوا أنتم وعائالتكم بخير وعافية خالل هذه الفترة العصيبة التي يواجهها عالمنا بسبب تفشي 

 .COVID-19 مرض

  

واصلت المدارس في الكويت وفي العالم بأسره ابتكار أفضل السبل لضمان استمرارية التعلم األكاديمي، وقد تحققت 

مشاركة الطالب مع الحفاظ على صحتهم وسالمتهم خالل فترة عدم حضورهم للمدرسة. وقد عملنا في مدرسة البيان 

في وضع خطة  لقيادة التربوية والمعلمين والموظفينلضمان استمرارية التعلم وذلك بتضافر جهود فريق ا الدولية

 هذا الربيع. 9191-9102مفصلة إلنهاء العام الدراسي 

  

في فرص التعلم  من مشاركة أبناءهم بفاعليةوأود أن أنتهز هذه الفرصة ألشكر أولياء األمور الذين كانوا يتأكدون 

 منذ إغالق المدرسة. الدوليةاإللكتروني التي قدمتها مدرسة البيان 

  

 9191-9102الخطة النهائية للتعلم اإللكتروني للعام الدراسي 
  

-9102بناًء على الموافقة األخيرة من وزارة التربية سنستمر في التعلم اإللكتروني للفترة المتبقية من العام الدراسي 

 ة العام الدراسي.مد وزارة التربية التقارير المدرسية لتي سنصدرها في نهايتوستع .9191

  

 سيكون لدى أولياء األمور والطالب االختيار من بين هذه االختيارات التالية:

  

 3االختيار  9االختيار  0االختيار 

االستمرار في التعليم اإللكتروني 

 بدون أي امتحانات رسمية

تقديم جميع الفروض التي لم يقم 

الطالب بتسليمها حسب توجيهات 

إبريل، ومن ثم  01المعلمة في يوم 

االستمرار في التعليم االلكتروني 

 بدون أي امتحانات رسمية

عدم االشتراك في أي من التعليم 

اإللكتروني ومن ثم الدخول في برنامج 

مكثف مدته ثالثة أسابيع في شهر 

 أغسطس وتقديم االمتحانات المطلوبة

 *مايويستلم الطالب التقرير المدرسي في شهر 
يستلم الطالب التقرير المدرسي في 

 سبتمبرشهر 

 عند استالم التقارير المدرسية 91-02األخير للسنة الدراسية يستحق القسط 

  9191 مايو19  : 9و 0لالختيار 

  9191 أغسطس 92: 3 لالختيار

 قدًما المضي في للنجاح الطالب جميع استعداد لضمان أسابيع 1 لمدة سبتمبر في المراجعة فترة

  
ستعكس الدرجات مشاركة الطالب والعمل المقدم أثناء التعلم اإللكتروني وأداءهم على مدار العام. سيتم تحديد *

في ذلك الوقت. في غضون ذلك، سيتم إرفاق بطاقة  COVID-19 توزيع بطاقة التقرير الحًقا بناًء على ظروف
 .PowerSchool على PDF التقرير كملفات

  

يجب على الطالب الذين شاركوا بجميع الفروض في التعلم اإللكتروني مواصلة متابعة برنامج   االختيار األول:

التعلم اإللكتروني وإكمال جميع الفروض المعينة على مستوى مرحلتهم. سيتم تكريم هؤالء الطالب لجهودهم وعملهم 

،  9190-9191يبدأ العام الدراسي . وسيتم ترفيعهم إلى مستوى الصف التالي عندما إغالق المدرسةالشاق خالل 

 وسيستلمون التقرير المدرسي في مايو.
  

 يشاركوا في التعلم اإللكتروني: لمالخيارات المتاحة للطالب الذين 
  

أو للطالب الذين لم يشاركوا في  وتوقفوا 9191مارس  9بتاريخ شاركوا  بالنسبة للطالب الذين  االختيار الثاني:

. ومن 9191أبريل  01الثالثاء  تقديم فرصة إلرسال الفروض التي تم تقدم من اآلن وحتى يوم، فسيتم تقديم الفروض

وبإمكانهم استالم التقارير  9190-9191في العام الدراسي  ثم سيتأهل هؤالء الطالب إلى ترفيعهم إلى الصف التالي 

 الدراسية في شهر مايو.
  



المشاركين الذين سيختارون عدم إكمال التعلم اإللكتروني، فيجب عليهم بالنسبة للطالب غير   االختيار الثالث:

حضور برنامج مكثف إلزامي للتركيز على المواد األساسية )لمدة ثالثة أسابيع تقريبًا( في أغسطس لتعويض العمل 

م ترقيتهم إلى الذي فاتهم من بعد قرار إغالق المدرسة. سيخضع هؤالء الطالب لالختبارات لمعرفة ما إذا كان سيت

سيظل بإمكان هؤالء الطالب الوصول إلى جميع المواد . 9190-9191مستوى الصف التالي في العام الدراسي 

عبر اإلنترنت، وسيتم تحديد الجدول الزمني للبرنامج المكثف في وقت الحق بمجرد أن يكون لدينا فكرة أفضل عن 

، فإنه لن يستلم تقريره الدراسي ولن الطالب هذا االختيار ولم يحضرار إذا اخت عدد الطالب الذين سيحتاجون ذلك. 

. باإلضافة إلى ذلك، في أغسطس، من المحتمل أال 2020-2021 السنة الدراسية يتم ترفيعه إلى الصف التالي في

 يكون لدى الطالب نفس المعلم الذي لديه حاليًا.

  

 كيفية االختيار:

 

 فيه والتي يجب أن يتم توقيعها من قبلكم وذلك قبل يوم الثالثاء الواقع كتاب الموافقة الخطيةمرفق لكم مع هذه الرسالة 

. الرجاء توقيع الورقة ومن ثم ارسالها عبر البريد اإللكتروني إلى األسماء التالية، حسب المرحلة 9191من إبريل  2

 الدراسية.

 

 المرفق سيؤدي إلى وضع ابنك/ابناءك في برنامج أغسطس المكثف. إن عدم استكمال النموذج 

  

  suha.nassif@bis.edu.kw –لمرحلة الروضة: سهى ناصيف 

  hanin.mismar@bis.edu.kw –للمرحلة االبتدائية: حنين مسمار 

  is.edu.kwhiba.omar@b –للمرحلة المتوسطة: هبة عمر 

 masooda.abusido@bis.edu.kw –للمرحلة الثانوية: مسعودة أبوسيدو 

  

  

 بالنسبة لمن يلتحق بالتعليم اإللكتروني: 9191-9102تقويم العام الدراسي 

  
األساسية ومعايير المحتوى للربع الرابع من هذا العام. تم يعمل فريق القيادة المدرسية والمعلمين مًعا لتحديد المهارات 

 من أجل تلبية تلك االحتياجات. تجدون أدناه التواريخ الهامة للتعلم اإللكتروني: 20-19 السنة الدراسية تعديل تقويم

  

 الخميس

 1212مايو  12 

 الثالثاء

 1212مايو  21 

 ألحدا

 1212مايو  21 

 الثالثاء

 1212مايو  21 

 الثالثاء

  21 أبريل 1212

آخر يوم لدوام 
ة يئالمعلمين واله
 .اإلدارية

بطاقات التقارير عبر 
برنامج باورسكول  

PowerSchool. 

آخر يوم لتقديم 
أعمال التعلم 

الساعة  اإللكتروني

 صباحاً. 00:11

آخر يوم للبث الحي 
 إللكترونياللتعلم 

 .لجميع الطالب 

 مهام إلرسال يوم آخر

 غير اإللكتروني التعلم

 مارس 9 من المنجزة

لكل  9191 أبريل 2 إلى

 المراحل الدراسية.

 

 9190-9191تقويم العام الدراسي  

  

سيبدأ تقويم العام القادم كما هو مقرر ما لم يتم اإلعالن عن خالف ذلك بسبب الظروف التي نمر بها. سيكون هناك 

بداية العام لضمان استعداد جميع الطالب للمضي قدًما. سنرسل المزيد من فترة مراجعة لمدة أربعة أسابيع تقريبًا في 

 المعلومات حول ذلك في الوقت المناسب.

  

 0101االدارة  مع الخطوط الداخلية ) 22052822إذا كان لديكم أية استفسارت الرجاء االتصال على رقم المدرسة 

 االستشارة، وللمساعدة في برنامج  – 0111 المتوسط والثانوي – 0111 الروضة واالبتدائي -

( أو بإمكانكم التواصل مع مدراء المراحل عبر البريد  Zoom 8006 زووم أو  PowerSchoolباورسكول

 اإللكتروني.
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 ام: ـــفي الخت

 

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر الطالب وأولياء األمور جزيل الشكر على دعمهم ومرونتهم والتزامهم بالعملية  

التعليمية خالل هذه الفترة العصيبة. كما أود أن أشكر اإلداريين والمعلمين وكافة الموظفين، إن تفانيهم والتزامهم 

 عن باقي المجتمعات التعلمية في الكويت. وليةالدبالعملية التعليمية هو ما يميز مدرسة البيان 

 
 التي التكنولوجيا أو المنصات إلى المدرسة مستوياتكل  عبر اإللكتروني التعلم برنامج نجاح يرجع الحيث 

 .الشراكة لهذه للغاية ممتنون نحن. والمنزل المدرسة بينما  والشراكة موظفينا تفاني إلى يرجع بل نستخدمها،

 

 المستجدات عند توفر المزيد من المعلومات. سنوافيكم بأخر

  

 مي من كل مكروه.يحافظوا على سالمتكم، حفظ هللا الكويت ومجتمعنا التعل

 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

 

 

 

 

 مدير المدرسة 

 اــزاك بالش

 


