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 2020-3-21التاريخ: 

 
  

 
 الكرام.                السادة أولياء األمور أبنائنا الطلبة

ستخدام منصة إس بأن خبرناكم باألمأوقد   عن بعد  التعليم مبادرة  نجاح   لضمان  جاهدين  نعمل  بأننا علًما نحيطكم 

واجه ة نهذه اللحظ نا حتىميكروسوفت تيمز مرهون بنظام بوابة التعليم الذكية التابعة لوزارة التربية والتعليم وأننا ما زل

 .عوائق متعددة من تفعيلها في الوقت الحاضر

         وتطبيق جوجل ميت Google Classroom لذلك قررت إدارة المدرسة أن يتم استخدام منصة جوجل كالس رووم

  Google Meet  اً اشعارتى وح 2020 -3-22الموافق  في تنفيذ دروس التعليم المتزامن اعتباراً من يوم غد األحد

 . خرآ

لخامس. ال الى ه المنصة من قبل المعلمين مساء هذا اليوم وذلك للصفوف من األوسيتم توزيع حسابات أبنائكم على هذ

ً وبما أن الطلبة من السادس إلى الثاني عشر مسجلين داخل هذه المنصة سابق سلة باتهم ومراية حسافعليهم التأكد من فاعل ا

 .و المعلم رائد الصف للحصول على الحساب مرة أخرىأمشرف القسم 

تى ا وححً صبا لتاسعةستفساراتكم من الساعة اإلشكل األمثل، فإن المدرسة ترحب بخدمة أبناءنا الطلبة با ا منا علىوحرصً 

    043440765الساعة الثالثة بعد الظهر عبر هاتف المدرسة 

 . Alshorouq Private School - APS المدرسة على الفيسبوك صفحة وعبر 

  esch.aLearning@shoruq.-eلى االيميل الخاص بأولياء األمورو ع

 عاله. لتسجيل والمحاسبة سيكونون متواجدين في مبني المدرسة خالل الفترة أداري وقسم اكما أن الكادر اإل

د على موقع عوقد تم تحميل جدول الحصص والتوقيت الزمني لتنفيذ الدروس عن  .للتعامل مع أمور التسجيل والمالية

 .المدرسة

 .م لنادوركم هو رافد لدورنا ولن نستطيع أن نمضي قدما ونضمن فرص تعلم أفضل دون دعمك** 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير ،،،

 

http://www.shoruq.sch.ae/
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