حضرة اولياء طلابنا الكرام
تحية وبعد
في ظل هذه الظروف الإستثنائية الصعبة التي نمر بها جميعا والتي فرضت هواجس
وتساؤلات عديدة لاسيما في موضوع متابعة التحصيل العلمي لأولادنا ،عقدت لجنة الأهل اجتماعا
مع إدارة المدرسة بتاريخ  2020/5/20وقد توافق المجتمعون على ما يلي:
أ  -إستكمال العام الدراسي وإتمام المناهج.
لقد أخذت إدارة المدرسة على عاتقها مسؤولية استكمال المناهج التربوية كافة.
ب  -في موضوع التعلم عن بعد:
كما بات معروفا إن عملية التعلم عن بعد كانت جديدة بالنسبة للجميع وكلنا يعلم أن عثرات تقنية قد
اعترضتها ،إلا أنها باتت ضرورية وتبقى أفضل بأشواط من وقف عملية التعلم بشكل تام .لذلك
نحيطكم علما بأننا مستمرون في عملية التعلم هذه لغاية الآخر من شهر حزيران
لكافة الصفوف والمواد (بما فيها صفوف الروضات والحلقة الأولى من التعليم الأساسي)
ابتداء من الأسبوع القادم .وعليه نتمنى من حضرتكم المزيد من التعاون من خلال متابعة
ومراقبة أولادكم للتأكد من حضورهم ومتابعتهم للدروس وإنجاز المطلوب منهم.
ج  -في عملية التقييم :
سيخضع طلاب الحلقة الثانية والثالثة والمرحلة الثانوية لتقييم وفق آلية وجدول زمني يحدد لاحقا.
فسيطبق عليهم القرار الصادر عن
أما بالنسبة لطلاب صفوف الروضات والحلقة الأولى
ُ
وزارة التربيةوالقاضي بالترفيع الآلي.
د -في التحضير للعام الدراسي القادم ٢٠٢١- ٢٠٢٠
في ظل الأزمة الإقتصادية نرجو من حضرتكم تسجيل أولادكم لحجز أماكنهم قبل  20حزيران وذلك
لنتمكن من إعداد كافة الصفوف والمعلمين والمتطلبات التربوية .لذا يمكنكم المباشرة
بتسجيل أولادكم ابتداء من  27أيار يومي الاربعاء والخميس ،من كل أسبوع ،حتى وإن لم ُيسدد بعد
القسط بكامله.
هـ  -في موضوع الأقساط المدرسية:
إن نجاح مدرستنا لا يتحقق إلا من خلال تعاون وتضافر جهود كل أفراد أسرتنا التربوية .
وبعد مناقشة الموضوع توصلنا إلى ما يلي:
لقد تم الإتفاق على آلية محددة تشمل دراسة ملف كل عائلة على حدة مع مراعاة عدد
الأولاد والوضع الإجتماعي لها ما سيحتم عملية حسم على القسط المدرسي للجميع .لذا ُيرجى
الحضور إلى قسم المحاسبة لمناقشة الأمر

شكرا لتفهمكم وتعاونكم.
الإدارة.

