
 

 الخمیس 30 یولیو 2020
 

 
 نماذج  مدرسة فرجینیا للعودة إلى المدرسة للعام الدراسي 2020 - 2021

 
  السادة أولیاء أمور طالب مدرسة فرجینیا الكرام،

 
 تحیة طیبة وبعد،،،

 السالم علیكم نیابة عن مدرستنا مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة ، آمل أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم وأسركم بأتم الصحة والعافیة، كما أتمنى لكم
 عید أضحى مبارك، وآمل أن تكونوا مستعدین للعام الدراسي القادم 2021-2020.

 
 نود أن نعلمكم أننا نعمل على ضمان صحة وسالمة مجتمعنا المدرسي وخاصة طالبنا، كما ونود أن نؤكد لكم أن سالمة الجمیع ذات أهمیة

 قصوى ونأخذها على محمل الجد ونعمل بشكل استراتیجي لضمان ذلك.
 مع بدء العام الدراسي الجدید سنطبق نموذجًا "هجینًا" یوفر لطالبنا وأسرهم خیارات مختلفة لتلبیة احتیاجاتهم وظروفهم على أفضل وجه، وذلك

 إما عن طریق التعلم وجهًا لوجه (FTF) أو التعلم عن بعد (DL) أو مزیج من اإلثنین.
 

 سیكون لدى أولیاء األمور خیار إرسال أطفالهم إلى المدرسة للتعلم وجهًا لوجه (FTF) كما سیتمكنون من اختیار التعلم من المنزل عبر التعلم
 عن بعد (DL)في كلتا الحالتین نحن نقدم فرصًا تعلیمیة عالیة الجودة في بیئة آمنة لطالبنا وأسرهم.

 
 كجزء من استراتیجیتنا الرقمیة وفي ضوء نجاح مشروعنا التجریبي مع الصف العاشر في 2019-2020 ، سوف نقدم لجمیع طالبنا من الصف

.(Chromebook)  من األول وحتى الصف الحادي عشر أجهزة 
 نحن واثقون من أن تنفیذ مبادرة (Chromebook) الخاصة بمدرستنا وحصول كل طالب من الصف األول إلى الصف الحادي عشر على

 جهاز خاص به باإلضافة إلى قیم مدرستنا األساسیة ستزود طالبنا بالمعرفة والمهارات للتعلم والنجاح في القرن الواحد والعشرین.
 
 

 یبین الجدول أدناه نظرة عامة على نماذجنا الهجینة وما تقدمه من خیارات لطالبنا وأولیاء أمورهم:
 التعلم في المدرسة 

(FTF) التعلم وجهًا لوجه 
 التعلم من المنزل

(DL) التعلم عن بعد 
 مرحلة الروضة
 والصف األول

 - یومیًا
 - مجموعتان: مجموعة أ و مجموعة ب

 
 - المجموعة أ - نصف یوم مع مدرس الفصل ثم النصف اآلخر من الدوام مع
 مدرس المواد األخرى (على سبیل المثال اللغة العربیة ، الدراسات اإلسالمیة،

 تكنولوجیا المعلومات إلخ...)
 

 - المجموعة ب - نصف یوم مع مدرس المواد األخرى (على سبیل المثال اللغة
 العربیة ، الدراسات اإلسالمیة ، تكنولوجیا المعلومات إلخ...) ثم النصف  اآلخر

 من الدوام مع مدرس الفصل
 

 - یومیًا
 برنامج مدرسة فرجینیا للتعلم

 عن بعد 2020 – 2021

 من الصف الثاني
 إلى الصف الحادي

 عشر

 - بالتناوب باألیام
 - مجموعتان: مجموعة أ ومجموعة ب

 
 - المجموعة أ - التعلم وجهًا لوجه (FTF) في أیام متناوبة على مدى أسبوعین

 (األحد ، الثالثاء ، الخمیس، االثنین ، األربعاء)...
 - المجموعة ب - التعلم وجهًا لوجه (FTF) في أیام متناوبة على مدى

 أسبوعین (االثنین ، األربعاء ، األحد ، الثالثاء ، الخمیس)...
 - سیتم تحدید المجموعات من قبل المدرسة وسیتم إعالم أولیاء األمور بها الحقا

 - یومیًا
 برنامج مدرسة فرجینیا للتعلم

 عن بعد 2020 – 2021

 



 

 باإلضافة إلى النظرة العامة لنموذجنا الهجین، یرجى االطالع على الوثائق الرئیسیة التالیة لتكونوا أنتم و طالبكم على اطالع واستعداد جید للسنة
 الدراسیة المقبلة:

 دلیل أولیاء األمور إلعادة فتح المدارس.•
 األسئلة الشائعة حول إعادة فتح المدارس.•
 سیاسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة.•
 نتائج إستبیان دائرة التعلیم والمعرفة الخاص بمدرسة فرجینیا.•
 تقریر تقییم التعلم عن بعد الخاص بمدرسة فرجینیا.•

 
  بینما نستعد للعام الدراسي الجدید، سنبقیكم على اطالع دائم ومستمر مع رحلة مدرستنا وتقدمنا   من قوة إلى قوة.

 إذا كانت لدیكم أیة أسئلة أو إذا كنتم بحاجة إلى مزید من المعلومات فال تترددوا في التواصل معنا:
principal@virginiaschool.ae   المدیر التنفیذي السید دانیال بوكلمان  

viceprincipal@virginiaschool.ae نائب المدیر ، السید رایان سارجنت  
Khaled.arid@virginiaschool.ae    مدیر الموارد البشریة السید خالد العریض  

 
 أطیب التحیات،
 دانیال بوكلمان،

 المدیر التنفیذي للمدرسة

https://drive.google.com/file/d/1ktym5puf916GzTbpNSmh7LTwILn59l6-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SldVK8tj_D9ULyYeYP1Sj3APTzHbrS52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnJw_U-PXWKuTcrtkntse3aL_ClM89pb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7w6k6D8dTppp301MUCNpNOUu5GUzWHf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkN3qlPxev8G6S43C6qO-95EKSklNbZL/view?usp=sharing
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