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ينليوم االثن  ةالتعليمي دارة بودر ا اسر تحديث معلمومات   

ميةاعزائنا اسر ادارة بودر التعلي   

  حول ماالمستطاع ر دهم قجميع واطالعالتواصل مع ال قاء ب ز هذه الضوضاء. الصعب فروقد يكون من الحة ر من المعلومات المتاحن نعلم ان هناك الكثي ن 

ته على موقع االدارة  ءمارس, فيمكنكم قرا 19حديث يوم . اذا فاتك ت ت يومي االثنين والخميس حديثاالى ارسال ت  ةاالدار هدفت , يحدث في ادارة بودر التعليمية

 االلكتروني 

الخاص باالدارة   وقعالمحصول على معلومات اضافية هناك, باالضافة الى نكم ال, بحيث يمكلكورونااو ا 19  –د كويفة التعليمية عن موقع االدار حديثيتم ت 

نطقة الريمير. مئة في ي الصحية والب   

:  يوميتم تحديث المواضيع المبينة ادناه ال, ح سريع مسبقاجراء مسنتمكن من اوحتى   

ى ممارسة العزل االجتماعى  حة علصؤكد مسؤولو ال ي  *  

بعد  * فرص التعلم عن   

ي لالسر م الفن الدع 0           

تبارات الربيعخا حول يث  يضدر مجلس الجامعة تحد*   

غذائية  توزيع المواد ال *  

ى بن ى المالدخول ال *  

ج  * التخر   

 * اسئلة متكررة 

غسل اليدين و,   عزل االجتماعيبتعاد والستمرار ممارسات االا: حة الص امسؤولو   

ي.  جتماعزل االجر الذاتي والعحغسل اليدين وال , على اهميةلي لدوى احة على المستوولي الص ؤس كذلك م, ومر ئة في منطقة الري حة والبي ص ؤكد وزارة الت 

 اقرءا المزيد من مس ؤولي الصحة حول ما يمكن  لكل من ا القيام ب ه خالل  هذا الوقت.  

هنا حدث يك مستقبل الخبار االدارة التعليميه  تاكد من ان  

الى   ريدك االلكترونيجى ارسال ب التواصل, يرغاء االشتراك وترغب في اعادة قمت بالحدث هنا؟ اذا  خة البريد االكتروني من الكثير ي نس تصلك ال   

في  ئي"  "البريد العشواجاء التحقق من  د, فالرفي بريدك الوارشتراك ولكنك ال تزال ال تستقبلها ء االغا. اذا لم تقم بال                                       

دث هنا.  حالماضي كنشرة اخبارية من الكثير ي مارس  19وم  رة بود ي تم تحديث اسر ادا تروني الثابتة. بريد االكائمة القتروني واضافتنا الى بريدك االلك  

 فرص التعلم عن بعد

هذا " ف نكتشنعمة اننا مع بعضنا البعض حيث عا جمي طلب ان يكون لدينا جديد لنا. ن لم الحمله هذا العاكون هناط قلق بشان ما ي نه ربما ي علم احن ن ن  

لجديد" معا.  االوضع   

ط في التعلم عن بعد  ظقون والطالب على حد سواء كيفية االنخرالمو له االوع انتقالي يتعلم خر من ذلك على انه اسب كث مارس ا 27-  23ان من   اتباراع* 

طريقة جديدة. ض ب بعهم الضبعجيا والعمل مع تكنولوواختبار ال  

طة للطالب فرصا  ر الدروس واالنش فحة, بدال من ذلك, ستوفتوحل التعلم الجديد الذي سيحدث اذا كانت المدارس مضروره موس بالحل الدرلن ت  *

عند  جديدة فاهيم او مهارات  م, وادخال علم الطالب توسع وتثري ت قد : االنخراط في المشاريع التي را ؤخطالب مفاهيم التي تعلمها اللممارسة وتعزيز الم

ضرورة. ال  

ول اليها ام ال, وما هي وصجيا التي يمكنك الئلتك الشخصية, وما هي التكنولواء الطالب وعال عن اداؤيمكنك ان تتوقع ان يتواصل المعلمون للس *

. ف التي قد تكون لديك او لدى طالبكاالسئلة او المخاو   

فا قليال عما كان  تلنعلم ان هذا يبدو مخالوقت نفسه, حيانهم. في الغين في لب الطالب واط قوية بين ظ على رواب ال تزال ادارة بودر التعليمية ملتزمة بالحفا  *

ئية والمكالمات  ت المرحادثاعن بعد والممرات قد المؤت عمثل  – بل, حيث يتصل المعلمون والموظفون من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل علية من ق

يد. الهاتفية والمز  

you can read it on the PSD website here. 
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ع المديرين اللمسات االخيرة  يضحلى بالصبر بينما ى الت ن والثالثاء, يرجالثني عن بعد يومي استقرارهم في العمل مع عودة الموظفين من عطلة الربيع وا *

. ابريل  17س الى مار 30ك في الفترة من  ن بعد في مدرسة طقلتعلم ععلى الخطط للمرحلة التالية من ال  

هم والعمل عن بعد.  فالين متابعة اطة ب ولياء االمور الموازن اء ومن االبايد حاول العدي و  عيش فيها ليست طبيعية. تي ن حالية الحن ندرك ان الظروف الن 

على قدر  و بة. صي االوقات الع جميع في هذه المرور من يوم الى اخر. وقلوبنا مع ال حاولون فقط معرقة كيفية ض في مجتمعنا وظائفهم وي ا فقد البعربم

كون  ي د ال . في الوقت نفسه, ندرك انه ق عن بعدل فرص التعلم بنا من خال طبيعية لطالحياة ال شعور بالاضافة دارة بودر التعليمية في ترغب ا , ستطاعتناا

تهم اليوم.  حيافي    ظروفلكامل نظرا لل باحاضرين ا من الممكن للطالب او اسرهم ان يكونو  

د ودر يمكن ان تساع دارة بتقنية الطالب؟ ا دعم مع ج الى  تحتاهل   

يد المعلمين . تم تزووظفين خالل وقت التعلم عن بعدة الدعم التقني للطالب واالسر والمعلمين والمودر التعليمي دارة ب التكنولوجيا في ادم موظفو يق

ء  جية التي قد تطراشان المشكالت التكنولوب  حه ال حري الخلل واصت ية لساسويد المعلمين والموظفين بنائح ا. تم تزن بعدعوالموظفين خالل وقت التعلم 

 اثناء العمل مع الطالب.  

رسالة  ل  جى ارسا, فير من االدارةبك لالخاص بطا توب الب الة اضافية مع حتاج الى مساعدو ت لمك اع معلديك اسئلة بعد العمل الول مرة م ت التزالاذا كان 

بون للعديد  جي يست تعليمية ظفين التقنيين في ادارة بودر الجي العلم ان المو ير                                                   وني ة الى البريد االلكتركتروني ال

صبركم.  ى كرا لكم عل. شمن االسئلة في هذا الوقت   

الدارة الخاصة بالتعلم عن بعد للطالب.  موقع ا علىتقني اضافية  مات دعمحصول على معلومن ال ستتمكن االسر قريبا  

ختبارات الربيع الختبار عن ا ث جامعة يصدر تحديمجلس ال                                                      

, يمكنك قراءة  نقاط . وفيما يلي اهم التكون خالل هذا الربيعس         مبكر الختبارات الن اختبار , باصدار معلومات عمارس 20جامعة يوم  جلس القام م

مجلس الجامعة هنا.  تنويه كامال من ال  

بة المجانية في المنزل. جاست ت لال ختبار عبر االنترن دقيقه من اال 45ساخذ الطالب جه.  جها لو حانات التقليدية و ادارة االمت رى جلن ت *   

  ده وقت للتدريب. لكل ماطالب اخرون في مزيد من الرغب  حديثا. قد ي حتوى  جال, بينما اليزال المجال وليس ا داء االختبار عاطالب في ابعض ال قد يرغب  *

لفين لالختبار.  جامعة تاريخين مخت حدد مجلس الي , س     ال   من  

ختبار اضافية  تفاصيل ا بار  وحة في كل اخت ة التي ستكون متاحددية المجان سئلة االجابة المنواع ا, سيكون جدول االختبارات الكامل واجلس الجامعةلموفقا  *

ابريل.   3حلول ب   

  معلميقام معظم   لتيضوعات والمهارات ا, ستشمل االختبارات فقط الموغيرهمقد بعضهم وقتا تعليميا اكثر من ف, الذين نصفين لجميع الطالبلكي نكون م* 

وائل مارس. حلول اطيتها بالفعل في الفصل ب غبت والطالب      ال    

قصير       حان  ت امت قبلت الجامعا  ,ام لكسبه. لعقداالئتمان الذي عملوا عليه هذا الععلى         طالب حصول  ضمان ب حل وتلتزم تدعم الكليات هذا ال *

طوارئ.  طالب حالة من الدما واجهت مجموعة من ال كلية عن ئتمان الحصول على الل  

ط  قايكون ايضا الت حمول الذكي. س او التليفون المتابلت االبتوب او الول اليه, م الوصهذه االختبارات المبسطة على اي جهاز يمكنه ء جراسيتمكن الطالب من ا *

ويا خيارا.  توب يد المك وره للعمل ص  

ة  الذين قد يحتاجون الى المساعدالب طحول ال جمع معلومات حاليا ب بعض طالبنا. نقوم  ول الى وص صعوبة ال  جوه الرقمية يمكن ان تزيد مننحن نعلم ان الف *

و االتصال. حمول الهاتف الم حصول على ادوات افي ال   

      توزيع االغذية 

لعمل. اعات اوسجبات و طعام ومواقع الوزيع الحول ت ومات هنا دارس اولوية. تجدون معلء اغالق المغذية اثناحصول االطفال على وجبات ميعد ضمان   

ون الطعام الى مجتمعات المنازل  دارة التعليمية سيقدمفي الرسالة ادناه ان موظفي االة ظح جى مالرع للمساعدو. ي نشكر كل من تواصل معنا وتطونود جقا ان  

ا.  حددوسائل النقل العائلية مول الى وصحيث يكون الحددة  المتنقلة الم  

 اذا كن ت مهتما بالمساعدة  في هذه الجهود, فالر جاء الت فكير في التبرع بالمال او الوقت لبنك الطعام في منطقة الريمر , والذي يستمر في دعم اسر  
ة.  غير المسبوقل هذه االوقات وخاصة خالدائما  –تنا جتمعام  
 

ج التخر  

ظرون بفارغ  ظفين واالسر ينت مو حن نعلم ان الرس. ن غالق المدايرد بوليس باجحاكم ج المدارس الثانوية, بعد امر التخر راسمد اي قرارات بشان ملم تتخذ بع

رها.  ف ند توعمعلومات حياه طالبهم, وسنشارك المزيد من الجاز الهام في ول هذا االن االخبار ح بر صال  
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 دليل االسئلة الشائعة 

ه كل يوم.  ولكننا نعمل بجد لالجابة على االسئلة العديدة القادمابات  ن نعلم اننا ال نملك جميع االجنح  

ب ان  جمفقودة ي   اجابة \  ت سؤال حقق من ذلك واعالمنا اذا راي ى الت ج. يرئعةءنا دليل االسئلة الشاابر عدد ممكن من االشخاص, انشلمشاركة المعلومات مع اك

 نضيفها, وتاكد من مشاركة هذا المورد.  

 

 باخالص

ة  يمي لتعلدارة بودر اا  


