العام الدراسي 2020/2019
طرابلس في 2020/07/22

جانب أولياء األمور الكرام
تحية طيبة وبعد،
ّ
يمر بها الوطن ،واألزمات المتتالية التي تلقي بوطأتها على المؤسسات
في ظ ّل األوضاع
ّ
االستثنائية التي ّ

األو ّلية لمسار العام الدراسي القادم -2020
التعليمي ،أحببنا أن نشارككم
التربوية وتعيق أداءها
تصوراتنا ّ
ّ
ّ
 2021آخذين في الحسبان ّأن نا لم نصل إلى مرحلة االستقرار بعد ،مما يفرض علينا وعلى طالبنا وأولياء

أمورهم التحلّي بالمرونة ،والصبر ،والقدرة على إدارة األزمات.
بناء على ذلك نضع بين أيديكم البرنامج والتدابير اآلتية:

 -1يبدأ العام الدراسي القادم عبر التعليم عن قرب داخل حرم المدرسة في األول من أيلول .2020
تم شرحها عن بعد عبر برنامجي إدمودو
-2
ّ
تخصص األسابيع الخمسة األولى لمراجعة الكفايات التي ّ
َّ
يتسن لعدد من طالبنا متابعتها.
وويبيكس ( (edmodo; webexوالتي لم
تقنية يشارك فيها األساتذة
تحس ًبا ألي طارئ تنظّم إدارة الروضة خالل العطلة
الصيفية دورات ّ
ّ
ّ -3

التعليمية اإللكترونية ،واعتماد برنامج
والمعلمات كافّة ،وهذه الدورات تؤهلهم إلعداد الوسائط
ّ

بديال
يعزز مهارتهم في التعليم عن بعد ،ليكون هذا النوع من التعليم ً
 Google Classroomمما ّ

قابال للتقيم في الحاالت الطارئة.
جديًّا ً
ّ
اسي الماضي
 -4مراعاة للواقع االقتصادي الضاغط ،التزمت اإلدارة بلوائح الكتب المعتمدة في العام الدر ّ
وخصوصا اإلخوة من االستفادة من النسخ القديمة .باإلضافة إلى
من دون تغيير ،ليتم ّكن الطالب
ً
ااإللكترونية  soft copyلتخفيف عبء الكتب
إمكانية اعتماد النسخ
األكاديمية
ذلك تدرس اإلدارة
ّ
ّ
ّ
عن كاهل األهل.

1

يتحمل األهل كلفة شراء ما ال يلزم ،وسوف
ونوعا) حتى ال
(كما
 -5تدرس اإلدارة بعناية
القرطاسية ًّ
ّ
ً
ّ
صف.
ترسل المطلوب ضمن لوائح الكتب المطلوبة لك ّل
ّ

المتوجبة عليهم ،وأعلنوا
تتوجه اإلدارة بالشكر إلى أولياء األمور الذين بادروا إلى تسديد المستحقّات
ّ
ّ -6

مما يتيح لإلدارة
اسي القادمّ ،
عن استمرار شراكتهم مع الروضة من خالل تسجيل أبنائهم للعام الدر ّ
بناء على معطيات واضحة من ناحية عدد الطالب ،وتأمين اإلمكانيات الالزمة
وضع خططها ً

افي كما هي عادة الروضة.
لتحقيق مسار
تعليمي احتر ّ
ّ
عز وج ّل أن يحفظكم من ك ّل سوء وأن
ًا
أخير نتمنى لكم قضاء عطلة صيفية سعيدة سائلين المولى ّ
يفرج عن وطننا ما أحاط به من أزمات.
ّ

اإلدارة

2

