
 

 

 

Data e protocollo come da segnatura 
CIRCOLARE N. 167 

Alle alunne e agli alunni 
alle loro famiglie 

al sito web dell’I.C. 
 

e p.c.                                                  a tutto il personale 
alla Presidente e 

ai membri del Consiglio di Istituto 
alla R.s.u. 

alle Associazioni Genitori 
agli educatori di Aias di Milano onlus 

agli operatori e agli esperti esterni 
alle tirocinanti 

 
Oggetto: Organizzazione della didattica a distanza per alunni e alunne 

 تنظيم التعليم عن بعد للتالميذ
 

الطالب األعزاء بعد آألسبوع األول من أغالق المدارس نحن علي وشك الدخول في األسبوع الثالث من تعليق الدروس بسبب  إيها
 حالة الطوارئ لسبب فيروس كورونا وذلك بسبب أحكام الحكومة قد تغيرت بعض من عاداتنا اليومية

لديهم مشاكل تتعلق بالمعدات التقنية الالزمة نطلب أيضأ مساعده أيها العائالت ال يزال بعض التالميذ ال يمكن الوصول اليهم أو 
   من ممثلي الفصول و مساعدتكم جميعا

يمكنك طلب المساعدة و الدعم و إعطاء توجيهات وذلك بإرسال بريد إلكتروني و عنوانه )االتصال بالعائالت للتعلم عن بعد علي  
 العنوان التالي 

vicepreside@icslocatelli-quasimodo.gov.it   

 .   قام معلمو المناهج الدراسية بتنشيط مساحة خاصة لكل فصل لذلك قرروا استخدام و تدعو جميع الطالب للمشاركة. سيقوم
G_Suite  المعلمون بتواصل  مع التالميذ و العائالت من خالل   

  45ي نفس مواعيد الدراسة مع تقليل الوقت إلي بالنسبة للمدارس الثانوية*و أيضا المرحلة االعدادية * يقترح لوقت التدريس ه
دقيقة لكل موضوع في اليوم  30دقيقه فقط مع األخذ في االعتبار انه ال يجب إال تتجاوز   

ساعات في الصباح لكل فصل  4سيتاح للتالميذ إن ينالوا فترات قصيرة  من الراحة بين درس و آخر. عادة لن تتجاوز   

ن كالتاليالدراسة عن بعد للدروس ستكو  + 

8,15الساعة االولي   

9,00الساعة الثانية   

9,45الساعة الثالثة   

10,30الساعة الرابعة  

11,45الساعة الخامسة   

12,00الساعة السادسة   

االلتزام بالساعات المجدولة في الجدول األسبوعي المعلمون مدعون إلي     

فيما يتعلق بالجدول الخاص باآلالت الموسيقية  لمدرسة توماسيو سيتم االحتفاظ بساعات التدريس عن بعد في ساعات الظهيرة  
الوكسترا الي  بشكل عام في حضور التالميذ او مجموعة صغيرة منهم و سيقدم المعلمون إشارات فردية تتعلق أيضأ بساعات ا

 اسرهم و تالميذهم
يجب علي الطالب إيقاف تشغيل كاميرا الويب بشكل ألزامي و أيقاف تشغيلها دائما في حال قرر المعلمون تسجيل الدروس من 
ام  داخل التطبيق من اجل السماح لتالميذ الصف الغير حاضرين بمشاهده ما تم القيام به أو للمشاركيين انفسهم لمراجعة ما تم القي

 به في وقت الحق



 

 

 

سيستخدم المعلمون بشكل أساسي ساعات الصباح إلرسال المواد الخاصة بكل مادة آو تخصيص األنشطة لمن لم يستطيع 
الدروس كل صباح و خاصة في األسابيع األولى الحصول علي اربع ساعات من  

لذلك ليس من الضروري االحتفاظ بساعات بعد الظهر ستكون الساعات الصباحية كافية للمواد الدراسية و كذللك للصفوف الفردية  
   لمدرسة كوازمودو كمرجع باستثناء بعض الحاالت و سيتم إعالمهم بذلك

كما يحدث في أثناء اليوم الدراسي و أثناء أنشطة التدريس سيكون من الممكن من قبل المعلمين بالقيام بدروس فديو موازية آو 
تخدام افضل األدوات حسب س المناهج بذلك يكونوا قادرين علي القيام بنشاطهم باسبحضور مشترك في وقت واحد مع مدر

 الحاجة  و بذلك سيتم توفير مزيد من المعلومات للتالميذ و أيضا لألسر
سيتم تسجيل الدروس بشكل عام من قبل المعلمين للسماح باستخدام المحتوي التعليمي بمشاهدته من قبل الطالب بطريقة مؤجلة 

ال يستطيع بمشاهدته مع المعلم مباشرة ,علي أي حال نحث طالبنا أن تتابع الدروس في الساعات المخصصة لها الن مشاركة   لمن
 التالميذ في األنشطة الحية تخضع لنفس قواعد المشاركة في الفصل الدراسي 

 وبالتالي نطلب منك

كه كما تشاء وال تغادره أذا لم للضرورة القصوى احترام األوقات التي أشار إليها المعلم ,ال تدخل الدرس و تتر  

 اتبع األنشطة قدر اإلمكان في غرفة هادئة 
 تجنب عمل االتصاالت إثناء القيام بأنشطة أخري  

 المداخلة فقط عندما يسمح لك المعلم
 أيقاف المكروفون و تنشطية فقط بسماح من المعلم

 أبقاء كاميرا الويب مغلقة دائما
ع حضور الدروس مباشرا مع المعلم ألسباب فنية تكنولوجية علي سبيل المثال آو ألسباب صحية يمكنك االتصال إذا لم تستط

 بمعلمك ألخطاره بما لديك من مشاكل
 بالنسبة للمرحلة االبتدائية , سيتم خالل األسبوع المقبل االجتماعات و سيحدد األساليب العامة لتقديم التعليم عن بعد و سيبلغ بها  

 علي الفور التالميذ و اإلباء

       يمكنك استخدام البريد إلكتروني الخاص بالمعهد لتبادل الرسائل أو المواد مع الطالب الفرديين أو مع الفصل بأكمله و لكن ينصح 
classroom بادراجها في سياق               لتتبعها بسهولة 

 

 

لجميع العائالت و التالميذ علي حد سواء   السجل االلكتروني يظل نشطا  للتواصل مع أسركم  

 

 

 في األسابيع القادمة سيتم اإلعالن عن منشور اخر لتقييم التالميذ و أيضأ لمتابعة التعليم عن بعد للفصول
 خالل فترة تعليق انشطه التدريس يتم تعليق أيضا مقابلة المدرسيين 

احترام آألدوار للميثاق التعليمي بين المدرسة و األسرةنطلب من التالميذ و عائالتهم تعاونكم و مشاركتكم و   

حول جوانب أخري من التعليم عن بعد سيتم نشر تعميمات أخري    

 نتمني  لكم تعليم جيد حتي عن بعد
 مدير المعهد

      انطونيو بيري
 

 

 

 Documento tradotto in collaborazione con Fondazione Maria Anna Sala 
Centro di Aggregazione Giovanile Marcelline 

Cell 3884214153 E-mail segreteria@cagmarcelline.it sito www.cagmarcelline.it 
Piazza Caserta, 6 e Via Veglia 76 – 20159 Milano  
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