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أخالقيات مجتمع مدرسة البيان
ام، فهم قدوة  هم باح�رت أنفسهم وغ�ي أنفسهم، ويعملون بصدق، ويعاملون  البيان مسؤولية  يتحّمل أعضاء مجتمع 

ي يتوقعون من الآخرين اتباعها.
باتباع السلوكيات ال�رت

: يؤمن أعضاء مجتمع البيان بما يلي
. . أنا مسؤول عن نفسي

. أختار العمل بصدق.

ام. ي باح�رت . أعامل نفسي وغ�ي

ي اتباعها.  ي أتوقع من غ�ي
. أكون قدوة باتباع السلوكيات ال�رت

. كلنا جزء من مجتمع واحد.

ي للعام الدراسي 2021-2020
و�ن لك�رت التحول إىل التعّلم الإ

ي يمكن أن 
ة الالحقة ال�رت ي الف�رت

بية قد أوعزت إىل المدارس الخاصة باعتماد التعليم عن بعد �ف كما تعلمون، فإّن وزارة ال�رت

تمتد إىل نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021. ومن أجل دعم احتياجات أولياء الأمور بشكل مناسب، قمنا 

. ي
و�ف لك�رت ف للتعّلم الإ ت�ي بتحديث برنامجنا ليشمل ف�رت

رسالة مدرسة البيان
 ، ف أ طالباً متعاطف�ي ية، تنسش ف نجل�ي ف العربية والإ مدرسة البيان ثنائية اللغة هي مجتمع تعلمي باللغت�ي

ي دولة الكويت والمحيط العالمي.
مجددين، رواداً للتغي�ي المستدام والتقدم �ف
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ي المرحلة البتدائية:
ي �ن

و�ن لك�رت برنامج التعّلم الإ
للتالميذ  تسمح  ي 

ال�رت ونية  لك�رت الإ التقنيات  استخدام  يعتمد  اللغة  ثنائية  البيان  ي مدرسة 
�ف ي 

و�ف لك�رت الإ التعًلم  برنامج  إن 

 ، ي
و�ف لك�رت ف بالدخول إىل المناهج التعليمية خارج الفصول الدراسية التقليدية. يقود المعلم برنامج التعّلم الإ والمعلم�ي

ي مخصص لذلك. يتفاعل التالميذ مع 
، وذلك تبعاً لجدول زم�ف ي العملية التعليمية داخل الحرم المدرسي

كما هو الحال �ف

، ويتعاونون مع أقرانهم، ويقدمون المهام والأنشطة المطلوبة وكل ذلك ع�رب المنصات التعليمية المعتمدة.  ف المعلم�ي

ي الالزم لمواكبة العمل 
وكما هو الحال مع الفصول الدراسية التقليدية، يُتوقع من التالميذ المحافظة عىل النضباط الذا�رت

خالل الحصص الدراسية

، وأخصائيات دعم التعّلم الأكاديمي،  ف ف الجتماعي�ي ف معلمينا، والأخصائي�ي اكة حقيقية ب�ي نامج �ش يتطلب نجاح هذا ال�رب

وتقديم  نت  ن�رت الإ ع�رب  الحضور  عىل  والمداومة  بعناية  بالتخطيط  المتفانون  معلمونا  فم  يل�رت الأمور.  وأولياء  وتالميذنا 

وتشجيعهم عىل  المناقشات  ي 
�ف المشاركة  ومساعدتهم عىل  التالميذ  ف  تحف�ي المعلمون عىل  يعمل  منتظمة.  مالحظات 

اً ولتحقيق النجاح، نتوقع من أولياء الأمور دعم هذا النمط البديل  نت. أخ�ي ن�رت ي الوقت المحّدد ع�رب الإ
تسليم أعمالهم �ف

ي دعم التقدم الأكاديمي 
ي المرحلة البتدائية �ف

ي �ف
و�ف لك�رت ات التعّلم الإ اكة، تستمر خ�رب ل. نتيجة لهذه ال�ش ف ي الم�ف

للتعّلم �ف

للتالميذ وبالعناية بتالميذنا وبصحتهم الجتماعية والعاطفية.

: ي
و�ن لك�رت منهجية التعّلم الإ

ي يديرها المعلمون والعمل المستقل. 
ي الناجحة تعتمد مزيجاً من الحصص التفاعلية ال�رت

و�ف إن منهجية التعّلم اللك�رت

تاحة المجال لالأسئلة والآراء  ف و كذلك الأقران لإ ف المعلم�ي ف التفاعل المبا�ش ب�ي سيتم دعم هذا النهج باستخدام المزج ب�ي

أفضل  أدناه  الرسم  يوضح  للدعم.  المعلمون  يسجلها  ي 
ال�رت الفيديو  ومقاطع  اضية،  الف�رت الصفوف  ظّل  ي 

�ف ال�يعة، 

ي يجب اتباعها داخل مدرستنا.
ي ال�رت

و�ف لك�رت ممارسات التعلم الإ
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: ي
و�ن لك�رت منهجيات التعّلم الإ

الستشارات مع  الأبحاث وإجراء  العديد من  الّطالع عىل  بعد  بنا  الخاص  ي 
و�ف لك�رت الإ التعّلم  برنامج  بتطوير  قمنا  لقد 

ننا من استخدام أفضل المصادر  المدارس الأخرى المحلية والدولية، توصلنا إىل تصميم برنامج تعّلم عن بعد بحيث يَمكِّ

ي تعليم تالميذ 
ي من شأنها إثبات فاعليتها �ف

ي المدارس الخاصة حول العالم وال�رت
وأنجح الممارسات المهنية المعتمدة �ف

ي إطاراً جدياً للعمل الأكاديمي مع مراعاة مصلحة التالميذ 
و�ف لك�رت مدرسة البيان. سيوفر برنامج مدرسة البيان للتعليم الإ

، فال بد عندئذ من إتمامها  ي الوقت عينه. ذلك أنه عند عدم التمكن من إجراء العملية التعليمية داخل الحرم المدرسي
�ف

خارج المدرسة. ستوفر مدرسة البيان لتالميذها تجربة تعّلمية تدعم رسالتنا ومعتقداتنا.

ي
و�ن لك�رت كيف سيبدو التعلم الإ

الحصص التفاعلية 

ي كل حصة يعت�رب الُمعلم 
نت. �ف ن�رت ف وكذلك مع زمالئهم بشكل مبا�ش ع�رب الإ سيتمكن التالميذ من التفاعل مع المعلم�ي

اضية. يضم كل صف دراسي حواىلي  اضية، مع وجود مدير مساند لمساعدة المعلم عىل المنصة الف�رت مديراً للحصة الف�رت

. ف ف إىل مجموعت�ي 25 تلميذاً مقسم�ي

1. يقوم المعلمون بإجراء حصص تعليمية ع�رب Zoom؛

2. جدول التالميذ مكون 20 حصة أسبوعياً لجميع تالميذ المرحلة البتدائية؛

ف )BوA( كل مجموعة مكونة تقريباً من 12 تلميذ؛ ي كل صف دراسي إىل مجموعت�ي
3. يتم تقسيم التالميذ �ف

(؛ ف ف المجموعت�ي 4. تمتد الحصة ع�رب زوم لمّدة 55 دقيقة )25 دقيقة مدة الحصة لكل مجموعة 5 دقائق للتبديل ب�ي

5. يجب أن تكون المهام متنوعة ومختلفة لضمان مشاركة التالميذ؛

ي المرحلة البتدائية لليوم الواحد 100 دقيقة؛
6. ل يتجاوز إجماىلي وقت الشاشة للتالميذ �ف

نت بنفس طريقة التعامل مع المناقشات داخل الصف الدراسي  ن�رت 7.  يتم التعامل خالل الحصص الدراسية ع�رب الإ

ع�رب  الدرس  ي خالل حصص  يجا�رب الإ بالسلوك  التحىلي  التالميذ  عىل  السلوكية.  التوقعات  وبنفس  العادية،  الأيام  ي 
�ف

نت، ن�رت الإ

المجتمع  ي خارج 
و�ف لك�رت الإ التعلم  المأخوذة من  الصوتية  الملفات  أو  الصور  أو  الفيديو  توزيع مقاطع  8. ل يجوز 

المدرسي دون إذن من جميع الأطراف.

: ي
الجدول الزم�ن

: ي
و�ف لك�رت تان للتعلم الإ لدينا ف�رت

ة صبـاحية: . ف�رت

مســائية: ة  . ف�رت

08:30 AM -12:40 PM

01:50 PM - 06:00 PM
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ي
ضا�ن الدعم الإ

زوم  برنامج  ع�رب  الأسبوع  ي 
�ف واحدة  مرة  لكل صف  التالميذ حصة  عميدة شؤون   / الجتماعيون  الأخصائيون  يخصص 

ي المجال الأكاديمي والجتماعي/العاطفي عىل حد سواء. يكون هنالك أيًضا »حصص مساعدة ودعم 
لمساعدة التالميذ �ف

نت« وفق جدول محدد. سنقوم بمشاركة هذا الجدول معكم قريباً. ن�رت ع�رب الإ

الموارد

• موارد مطبوعة:

ي تسهيل عملية التعّلم عن بعد لتالميذنا ولأولياء أمورهم، سيقوم معلمونا باقة أوراق عمل ووسائل لكل 
رغبة منا �ف

. تم  ي سيتسلمها التالميذ مطلع العام الدراسي
ورية ال�رت مادة، ترسل شهرياً إىل التالميذ، هذا بالإضافة إىل الكتب ال�ف

التواصل مع أولياء الأمور حول كيفية وموعد التسليم.

: ن • مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً للمعلم�ي

ومرحلتهم  التالميذ  تناسب  ي 
وال�رت مشاهدتها  يمكن  الحية  الحصص  لتكملة  فيديو  مقاطع  أيًضا  المعلمون  أ  سينسش  

العمرية.

• تسجيل الحصص ع�رب زوم:

، فإنه لن تتم مشاركة تسجيل حصص زوم. ي
و�ف لك�رت ضماناً لخصوصية التالميذ ولأمانهم الإ

: ي
و�ن لك�رت جداول التعلم الإ

فقد  الغرض،  ولهذا  لتالميذنا،  ي 
و�ف لك�رت الإ التعّلم  عملية  نجاح  لإ وري  �ف أمر  يعت�رب  الأمور  أولياء  احتياجات  تلبية  إن 

وفقاً  الرابع.  الصف  إىل  الأول  من  للصفوف  ومسائية(  )صباحية  للتعّلم  ف  ت�ي ف�رت لتوف�ي  الحاجة  لتقييم  استبيانًا  قدمنا 

ي وسعنا 
ف للتّعلم )صباحية ومسائية(.  سنقدم أفضل ما �ف ت�ي لنتائج الستبيان، فقد قمنا   بتحديث الجداول لتشمل ف�رت

ة معينة، تجدون أدناه نتائج هذا الستبيان: لستيعاب حاجات التالميذ الذين أعرب أولياء أمورهم عن تفضيلهم لف�رت

B( ف ي كل حصة دراسية سيتم تقسيم التالميذ إىل مجموعت�ي
لقد تم إعداد جدول دراسي يمتد إىل خمسة أيام أسبوعياً. �ف

ي المجموعة/ حصة. كل حصة تستغرق خمسة وخمسون دقيقة )25 دقيقة 
وA( كل مجموعة مكونة تقريباً من 12 تلميذ �ف

(. سيتم إعداد قوائم الصفوف وفقاً لتفضيالت  ف ف المجموعت�ي حصة زوم تفاعلية لكل مجموعة، و5 دقائق للتبديل ب�ي

ي أعربوا عنها من خالل الستبيان.
أولياء الأمور ال�رت

63.8%      36.2%    Grade 1

67.1%      32.9%    Grade 2

57.4%      42.6%    Grade 3

51.5%      48.5%    Grade 4

ة المسائية ة الصباحية   النسبة المئوية/ �ختيار الف�� النسبة المئوية/ �ختيار الف��
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: ي عل النحو التاىلي
و�ن لك�رت ستكون جداول التعّلم الإ

A ة الصباحية -المجموعة الف��
am 08:55 – 08:30 �و�  �الحصة ا
am  10:00– 09:35 الحصة الثانية   

am  11:05 – 10:40 الحصة الثالثة  
pm 12:10 – 11:45 الحصة الرابعة   

 pm  02:00 - 01:00 ساعة مخصصة للعمل  

B ة الصباحية -المجموعة الف��
am  09:25 – 09:00 �و�  �الحصة ا
am  10:30 – 10:05 الحصة الثانية   
am  11:35 – 11:10 الحصة الثالثة  
pm  12:40 - 12:15 الحصة الرابعة   
pm  02:00 - 01:00 ساعة مخصصة للعمل  

A ة المسائية -المجموعة الف��
pm  02:00 - 01:00 ساعة مخصصة للعمل  
pm  02:15 – 01:50 الحصة ا��و�  
pm  03:20 – 02:55 الحصة الثانية   
pm  04:25 – 04:00 الحصة الثالثة  
pm  05:30 – 05:05 الحصة الرابعة   

B ة المسائية -المجموعة الف��
pm  02:00 – 01:00 ساعة مخصصة للعمل  
pm  02:45 – 02:20 الحصة ا��و�  
pm  03:50 – 03:25 الحصة الثانية   
pm  04:55 – 04:30 الحصة الثالثة  
pm  06:00 – 05:35 الحصة الرابعة   

ة الصباحية فقط. *تالميذ الصف الخامس سيتبعون برنامج التعلم خالل الف�رت

*تخصص ساعة العمل للتواصل مع أولياء الأمور والتالميذ.

: ي الأسبوع الواحد عل النحو التاىلي
يتم توزيع المواد الدراسية لكل صف �ن

الصفوف الرابع والخامس الصفوف من الأول إىل الثالث      

5حصص ية     ف نجل�ي اللغة الإ 5حصص   ية     ف نجل�ي اللغة الإ

4حصص اللغة العربية      5حصص   اللغة العربية     

3حصص الرياضيات     3حصص   الرياضيات    

2حصص العلوم      2حصص   العلوم     

حصتان سالمية     بية الإ ال�رت حصتان    سالمية     بية الإ ال�رت

حصة الموسيقى     حصة    الموسيقى    

حصة بية البدنية     ال�رت حصة    بية البدنية     ال�رت

حصة الدراسات الجتماعية     حصة    الأخصائيون الجتماعيون  

حصة الأخصائيون الجتماعيون  
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بية الوقائية: دروس ال�رت
 ،.Protect Ed KidProof ي الصفوف 1-3 حصص مجدولة حول حقوق الأطفال وسالمتهم ع�رب برنامج

سيتلقى التالميذ �ف

كة Protect Ed للمساعدة  برنامج KidProof من �ش . تم إعداد  ف ف مدرب�ي يتم تقديم هذه الحصص من قبل أخصائي�ي

ف عىل مبادئ  ف الأطفال وأولياء الأمور والمعلم�ي عىل حماية الأطفال. تمتد هذه المؤسسة حول العالم وقد دربت مالي�ي

الآمنة،  الرياضة  الغرباء،  ف  تمي�ي التنمر،  الوقاية من  تناولها  يتم  ي 
ال�رت الموضوعات  السالمة الستباقية والوقائية. تشمل 

 . ي
و�ف لك�رت الأمان الإ

: ي
و�ن لك�رت منصات التعّلم الإ

• زوم

ي سيتم استخدامها لإجراء الحصص التفاعلية. 
برنامج زوم هو منصة للتواصل ع�رب الفيديو ووسيلة لعقد الجتماعات ال�رت

ة الصيف تدريًبا عىل كيفية استخدام زوم للحصول عىل عملية تعليمية فاعلة، لقد قمنا  تلقى جميع معلمينا خالل ف�رت

اء ترخيص خاص لزوم وإنشاء حساب زوم لمدرستنا وتالميذنا. سيتلقى  نت من خالل �ش ن�رت ف أمان منصاتنا ع�رب الإ بتحس�ي

نت  ن�رت كل تلميذ تفاصيل الحساب الالزمة من معلمي الصفوف. يُطلب من التالميذ الدخول الحصص التفاعلية ع�رب الإ

باستخدام هذه التفاصيل المعتمدة. ل يجوز للتالميذ دخول الحصة التفاعلية إل إذا كانوا يستخدمون حساب المدرسة 

ف  ونية. تم تنشيط غرف النتظار لجميع الصفوف الدراسية للتأكد من أن التالميذ المعين�ي لك�رت المعتمد بهدف السالمة الإ

لهذا الصف فقط هم من يمكنهم الدخول.

Seesaw تطبيق •

. سنقوم باستخدام  ستقوم المرحلة البتدائية باعتماد برنامج )سي ُسْو( كمنصة تفاعلية للتواصل خالل هذا العام الدراسي

ي ذلك الجداول الأسبوعية، والواجبات 
ف والأ�، بما �ف ف المعلم�ي ة ب�ي ي التجاه مبا�ش

هذه المنصة التفاعلية للتواصل ثنا�أ

ُسْو(  برنامج )سي  الأنشطة عىل  الأسبوعية وكذلك  الجداول  . ستحّمل  ف المعلم�ي الصفية، والتواصل والمتابعة من قبل 

يوم الخميس من كل أسبوع. خالل الأسبوع الأول من الدوام سيتسلم تالميذ المرحلة البتدائية تعليمات حول كيفية 

. ستصلكم  ي
و�ف لك�رت استخدام هذه المنصة وأساسيات المواطنة الرقمية من أجل استخدام أمن خالل عملية التعّلم الإ

المزيد من المعلومات بخصوص حساب )سي ُسْو( الخاص بكم من معلمة الصف. برنامج )سي ُسْو( مناسب لالأطفال 

التوجيه  البيان وأصحاب الختصاص سيؤمنون لكم  ي مدرسة 
التكنولوجيا �ف ي  أّن مدر�رب أنه سهل الستخدام. كما  حيث 

نامج. المطلوب بخصوص هذا ال�رب

Skoolee و تطبيق الهاتف Skoolee – سكولي •

أيًضا  استخدامه  سيتم  التالميذ.  درجات  لتسجيل  استخدامه  سيتم  بالمدرسة.  الخاص  التالميذ  معلومات  نظام  هو 

لتسجيل الحضور. 

يل تطبيق Skoolee عىل هواتفكم المحمولة لتصلكم إشعارات حول حضور ابنائكم للحصص الحية. ف يرجى ت�ف

• المنصات القائمة عىل الويب:

ية مصمم لتالميذ المرحلة البتدائية. ف نجل�ي IXL -1 نظام تعلم اللغة الإ

ف من ضمان القراءة  ي تمكن المعلم�ي
ي الصفوف ال�رت

دارة القراءة المستقلة �ف Scholastic -2 هو الأداة الرقمية الأساسية لإ

المستقلة الفعالة.
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ات غامرة. جزء من المجموعة الرائدة  اك الطالب بمحتوى وأدوات وخ�رب Pearson -3 للرياضيات والعلوم: يقوم بإ�ش

نت. ن�رت امج التعليمية والتقييمات ع�رب الإ لية وال�رب ف ي العالم من الواجبات الم�ف
�ف

نت مع مكتبة خاصة، ومسابقات تربوية. ن�رت ية ع�رب الإ ف نجل�ي Raz kids -4: برنامج قراءة للغة الإ

ف الكتب، والنصوص المرئية )الفيديو(، والألعاب،  5- اقرأ بالعربية: برنامج يتشكل من أطياف معرفية متنوعة تجمع ب�ي

وأوراق العمل تقيس نتاجات تعلم محدّدة.

التالميذ  إشعار  والتسلية دون  اللعب  للتالميذ من خالل  العربية  اللغة  تعليم  إىل  أ ب ت  تهدف  تاء:  باء  ألف   -6

بالعملية التعليمية

مسؤوليات التلميذ:
ي الوقت المحدد، والدخول عىل برنامج ZOOM قبل موعد الحصة، والقيام بإعداد السماعات والتأكد من 

1. الحضور �ف

ا وأنها مفتوحة وأن الميكروفون يعمل جيداً. التحقق من خلفية الفيديو ولتكن محايدة أو غ�ي مزعجة. عمل الكام�ي

، والإجراءات المدرسية. ف . تطبق جميع القواعد، والقوان�ي 2. يتم تسجيل الحضور عند بداية كل حصة ع�رب سكوىلي

ام. 3. إظهار الح�رت

4. ارتداء مالبس مناسبة.

ي مكاٍن ل يتم فيه تشتت 
ل مثل: المكتب، أو طاولة غرفة الطعام، أو �ف ف ي الم�ف

ي مكان الدراسة المخصص �ف
5. التواجد �ف

النتباه أو المقاطعة أثناء الدرس.

ف اللوازم. ي الصف. تجه�ي
6. الستعداد كما لو كنتم �ف

اضياً. ف الدور. طلب فرصة للتحدث. عىل سبيل المثال رفع اليد اف�رت 7. التحدث عندما يح�ي

. ي حصص التفاعل المبا�ش
8. المشاركة �ف

ام بالموضوع. ف 9. الل�رت

10. المواظبة والتقيد بالوقت عند تقديم العمل.

11. يؤدي السلوك غ�ي الالئق إىل حظر التلميذ من الحصص التفاعلية.

 : نشجع أولياء الأمور عل ما يلي
1- المساعدة عىل إنشاء بيئة مواتية للتعلم لأبنائهم، ومساعدتهم عىل طباعة الجداول حسب الحاجة، والتواجد ع�رب 

أن  التأكد من  تتجاوز مستوى مهاراتهم. كذلك  تقنية أخرى قد  أمور  أية  ي 
المحدد، ومساعدتهم �ف الوقت  ي 

نت �ف ن�رت الإ

ي مكان مناسب من حيث الهدوء مع حد أد�ف من مصادر التشتت، وتوف�ي جميع المستلزمات والأدوات 
التلميذ يجلس �ف

. الالزمة للعمل المدرسي

نت:  ن�رت 2- القيام بتدريب الأبناء عىل التعليمات الأساسية لالتصال بالإ

• كيفية تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

• توضيح كيفية شحن الأجهزة ليالً.

ورية وتسهيل الوصول إليها. • حفظ الصفحات والتطبيقات ال�ن

. ورية للعام الدراسي اء المستلزمات ال�ف الرجاء الطالع عىل قائمة المستلزمات و�ش

توضح هذه  المدرسة.  التطبيق   / موقع  نت عىل  ن�رت الإ ع�رب  أيًضا  متاحة  المطلوبة  بالمواد  المستلزمات  قائمة  ستجدون 

القائمة وصف دقيق للمواصفات الخاصة بالمعدات التقنية الالزمة للتواصل بنجاح مع معلمي الفصل.
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قم بتحميل التطبيقات التالية عل أجهزتك:

Zoom

Seesaw Class App

Seesaw Family App

IXL

I Read Arabic أقرأ بالعربية

Skoolee

Raz- Kids

: سيقوم المعلم بما يلي
1. أخذ الحضور عند بداية كل حصة.

2. تحميل الجدول الأسبوعي عىل تطبيق Seesaw كل يوم خميس.

3. تحديث الدرجات عىل موقع سكوىلي أسبوعياً.

.Seesaw 4. التأكد من تحميل المهام والأعمال عىل تطبيق

5. التأكد من الحضور لدعم التالميذ والزمالء وأولياء الأمور خالل ساعات العمل.

6. التواصل مع التالميذ خالل المواعيد المحددة بالجدول.

ي المرحلة البتدائية:
ن / عميدة شؤون التالميذ �ن ن الجتماعي�ي مكتب الأخصائي�ي

ي المجال الأكاديمي والجتماعي/العاطفي 
ف الجتماعية وعميدة شؤون التالميذ المساعدة للتالميذ �ف يقدم مكتب الأخصائي�ي

، وتنظيم الوقت. تشمل الستشارات  ف رشاد الأكاديمي قضايا مثل: مهارات الدراسة، والتحف�ي عىل حد سواء. يتضمن الإ

 . الجتماعية/ العاطفية أي مسائل ذات صلة بالتعليم عن بعد، أو قضايا أخرى ذات طابع شخصي

كاديمي: قسم الدعم الأ
النفرادية. خالل  التعّلم  من خطط  يستفيدون  الذين  للتالميذ  المساعدة  بتقديم  كاديمي  الأ الدعم  أخصائيات  تتفا�ف 

ي المرحلة البتدائية خطط التعّلم الفردية، ويحدّدن 
، سوف تتابع أخصائيات الدعم الأكاديمي �ف ي

و�ف لك�رت عملية التعّلم الإ

اجتماعات منتظمة مع تالميذهم.

التقييم والدرجات:
ي عىل الأمور التالية:

و�ف لك�رت ي برنامج التعّلم الإ
يعتمد التقييم �ف

. ي
و�ن لك�رت ام بالتعّلم الإ ن • الحضور والل�رت

• المشاركة.

ام التلميذ وتسليم المهام. ن • ال�رت

• التعاون أثناء الحصص التفاعلية والسلوك والنضباط.

• المشاريع.

• تقييم المعلم لفهم التلميذ.

ن والمالحظات اليومية. • مالحظة المعلم�ي
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الأعمال الصفية / المهام غ�ي المكتملة:

سيتم منح التالميذ درجة عىل الجزء الذي تم عمله. العمل غ�ي المكتمل والعمل الذي لم يتم تقديمه سوف ي�ف بالأداء 

الأكاديمي للتلميذ.

التواصل:
/ سي ُسْو / حساب النستغرام/ موقع سكوىلي ي

و�ن لك�رت /موقع المدرسة الإ ي
و�ن لك�رت يد الإ ال�رب

عالنات ع�رب موقع المدرسة  ونية والإ لك�رت ف المدرسة والأ�ة ذو أهمية قصوى.  إىل جانب الرسائل الإ يعت�رب التواصل ب�ي

ل. ف ف المدرسة والم�ف نستغرام، يُعدُّ موقع سكوىلي وسيلة التواصل الأساسية ب�ي ي أو ع�رب حساب الإ
و�ف لك�رت الإ

ونية حسبما تدعو الحاجة من ناظرة المرحلة البتدائية إىل أولياء الأمور. 1. رسائل إلك�رت

ف مع أولياء الأمور ع�رب  ف الجتماعي�ي 2. سيتم مشاركة مقطع فيديو شهري من عميدة شؤون التالميذ ومكتب الأخصائي�ي

إرسال الرابط عىل جدول التالميذ.

ف وأولياء الأمور. ف المعلم�ي 3. التواصل اليومي ع�رب تطبيق  Seesaw ب�ي

دارة ووىلي الأمر. ف الإ ف المعلم ووىلي الأمر وب�ي اضية ب�ي 4. عقد اجتماعات اف�رت

رشادية لالأهل:  الحصص الإ
. لقد تم إرسال دعوة  سيكون هنالك اعتباٌر خاٌص وإجراءات لجميع تالميذ المرحلة البتدائية خالل هذا العام الدراسي

. سيكون يوم الأربعاء الواقع  اليوم التعريفي عن بعد لأولياء أمور جميع التالميذ خالل الأسبوع الأول من شهر سبتم�رب

فيه 9 سبتم�رب هو اليوم التعريفي لتالميذ الصف الأول.

��الث�ثاء 8 سبتم

Day/Date  Grade     Class    Time
Tuesday 8th Sep Grade 5    5A & 5E    08:30 – 09:15 am
       5B & 5H    09:15 – 10:00 am
       5C & 5G   10:00 – 10:45 am
        5D & 5F    10:45 – 11:30 am
Wednesday 9th  Sep Grade 1    1A & 1B    08:30 – 09:15 am
       1C & 1D   09:15 – 10:00 am
       1E & 1F    02:00 – 02:45 pm
       1G & 1H   02:45 – 03:30 pm
Wednesday 9th  Sep Grade 2    2A & 2B    10:00 – 10:45 am
       2C & 2D   10:45 – 11:30 am
       2E & 2F    03:30 – 04:15 pm
       2G & 2H   04:15 – 05:00 pm
Thursday 10th Sep Grade 3    3A & 3B    08:30 – 09:15 am
       3C, 3D, 3E   09:15 – 10:00 am
       3F    02:00 – 02:45 pm
        3G & 3H   02:45 – 03:30 pm
Thursday 10th Sep Grade 4    4A & 4B    10:00 – 10:45 am
       4C, 4D, 4E   10:45 – 11:30 am
       4F    03:30 – 04:15 pm

الصف الخامس

��ا��ربعاء 9 سبتم الصف ا��ول

��ا��ربعاء 9 سبتم � الصف الثا��

��الخميس 10 سبتم الصف الثالث

��الخميس 10 سبتم الصف الرابع
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ي التدرب عىل أساسيات Zoom و Seesaw وعىل مبادئ المواطنة 
ف �ف ف الأول�ي ي تالميذ المرحلة البتدائية الأسبوع�ي

يقصف

ونية لتالميذنا. سيتم استخدام هذا الوقت للتأكيد عىل هذا الموضوع  لك�رت فمون بأهمية السالمة الإ الرقمية. نحن مل�رت

. ي هذا العام الدراسي
عداد تالميذنا لفصل جديد �ف ولتقديم مراجعة عامة للمهارات والمعرفة السابقة لإ

استفسارات التالميذ/أولياء الأمور: 
تسعى مدرسة البيان إىل بناء روابط وثيقة مع أولياء الأمور. غالباً ما تتم معالجة المسائل بكفاءة وفعالّية ع�رب التواصل 

احات: رشادات التالية لتوضيح آلية مشاركة المخاوف أو تقديم الق�رت ف وىلي الأمر والمعّلم.  لذلك تّم وضع الإ المبا�ش ب�ي

بأّن معظم  شارة  المشكلة. مع الإ ي لمناقشة ومعالجة 
و�ف لك�رت الإ يد  ال�رب التلميذ ع�رب  1.  يتواصل وىلي الأمر مع معّلم 

، أو التصال بموظفة استقبال المرحلة البتدائية السيدة »جومانا المرصي« عىل  المسائل تُحل ع�رب التواصل المبا�ش

: 22275000 تحويل: 7500 لتحديد موعد اجتماع ع�رب Zoom مع المعّلم )يجب عىل وىلي الأمر استخدام  الرقم التاىلي

.)Zoom حساب ابنه/ابنته لحضور اجتماع

ي هذه الحالة 
2. إذا تطّلبت المسألة مزيداً من النقاش ح�رت بعد التواصل المبا�ش مع المعّلم، يجب عىل وىلي الأمر �ف

اك رئيس القسم أو رؤساء المراحل بالأمور  ي مع رئيس القسم أو رؤساء المراحل. إ�ش
و�ف لك�رت يد الإ التواصل ع�رب ال�رب

ي غاية الأهمية.
المتعّلقة بالأداء الأكاديمي للتلميذ أمر �ف

3. إذا تطّلبت المسألة أيضاً مزيداً من النقاش رغم التواصل مع رئيس القسم أو رؤساء المراحل، يستطيع وىلي الأمر 

ي المرحلة البتدائية، ل سّيما إذا كانت المشكلة تتعّلق بسلوك 
ي مع المدير المساعد �ف

و�ف لك�رت يد الإ التواصل ع�رب ال�رب

التلميذ.
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: ي
و�ن يد اللك�رت ال�رب

. ES Principal         nada.darwish@bbs.edu.kw

. ES Asst. Principal                 lina.elsoury@bbs.edu.kw

. ES Asst. Principal                 margarita.edwards@bbs.edu.kw

. ES Principal Administrative Assistant                jomana.ali@bbs.edu.kw
 
. ES AP Administrative Assistant                 boran.boshnak@bbs.edu.kw
. ES Receptionist                       Joumana.elmasri@bbs.edu.kw
. Counselor Gr 1 & 2        tharwat.saraeb@bbs.edu.kw
. Counselor Gr 3 & 4        iana.sigitova@bbs.edu.kw
. Counselor Gr 4 & 5        ramzi.alhout@bbs.edu.kw
. ES Dean Of Students        maysaa.sioufi@bbs.edu.kw
. Maryam         maryam.alhelal@bbs.edu.kw
. Mr. Fouad                                fouad.elchmouri@fawsec.com.kw
. Grade Head Gr 1 & 2        jessica.anderson@bbs.edu.kw
. Grade Head Gr 3 & 4        anab.warsame@bbs.edu.kw
  
. Grade Head Gr 5                          shirley.taylor@bbs.edu.kw
. Arabic HOD                            seham.alhawa@bbs.edu.kw
. Islamic St. HOD                    wafa.alzubaidi@bbs.edu.kw
. Social St. HOD                       hana.marmar@bbs.edu.kw
. Music HOD                             hany.soliman@bbs.edu.kw
 
. PE HOD                                  joseph.chacko@bbs.edu.kw
. Nurse          may.salloum@bbs.edu.kw
. Registrar         admissions@bbs.edu.kw

Emails:

etm@bbs.edu.kw

fouad.elchmouri@fawsec.com.kw

tharwat.saraeb@bbs.edu.kw
iana.sigitova@bbs.edu.kw

maryam.alhelal@bbs.edu.kw
ramzi.alhout@bbs.edu.kw

maysaa.sioufi@bbs.edu.kw

may.salloum@bbs.edu.kw

 huda.barghouti@bbs.edu.kw
 rania.issa@bbs.edu.kw

boran.boshnak@bbs.edu.kw
jomana.ali@bbs.edu.kw

joumana.elmasri@bbs.edu.kw

ي الواردة أدناه:
و�ن لك�رت يد الإ ن حسب عناوين ال�رب ن المعني�ي عند وجود استفسارات أخرى يمكن التواصل مع الموظف�ي
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الصحة والرفاهية:
مصادر لأولياء الأمور / المعلم:

. Talking to Children about COVID-19 )click here(

. ISCA Coronavirus Resource for Parents )click here(

. Managing fears, feelings and worry during school closures )click here(

. COVID19 Resources for Parents )click here(

      

وس كورونا )كوفيد 19( معلومات عامة بخصوص ف�ي
قليمية، نعتمد عىل المنظمات  . للبقاء عىل اطالع بالأحداث العالمية والإ ي الحرم المدرسي

 تظل السالمة أولوية قصوى �ف

تحديث  عىل  لمساعدتنا  الكويتية  الصحة  ووزارة   )WHO( العالمية  الصحة  منظمة  مثل  الموثوقة  والوكالت  الرسمية 

المعلومات. الرجاء النقر أدناه للحصول عىل شبكة معلومات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالأوبئة.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 

وزارة الصحة الكويتية

قضايا الكويت وقضاياها حول العالم تتغ�ي باستمرار. يجب أن نكون مجتهدين ونتبع الإجراءات الموىص بها لتقليل 

ي 
�ف المؤكدة  بالحالت  المتعلقة  المعلومات  أحدث  عىل  للحصول  المحتملة.  الأعراض  عىل  والتعرف  النتقال  مخاطر 

الكويت ، يرجى الطالع عىل أحدث معلومات وزارة الصحة.

https://corona.e.gov.kw/en

الأستاذة / ندى أنيس درويش
 مديرة المرحلة البتدائية 

https://www.bbs.edu.kw/uploads/public/files/COVID-19_parent_handout_NASP_NASN_2-20_FINAL.pdf
https://www.bbs.edu.kw/uploads/public/files/ISCA%20Coronavirus%20Resources%20to%20Parents.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wFIgUh511HQ
https://www.bbs.edu.kw/uploads/public/files/COVID19%20Resources%20coping%20with%20anxiety%2C%20fear%20and%20isolation.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://corona.e.gov.kw/en

