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  أعزائي أولیاء األمور ومقدمي الرعایة ، سبتمبر 2020

 نظًرا إلجراءات فیروس كورونا الحالیة المعمول بها ، فقد عملنا بجد للتكیف مع الوضع من خالل تقدیم تعلیم وتعلم هادفین للتالمیذ. في هذا العام
 وهي منصة تعلیمیة رقمیة أنشأتها -Google Classroom الدراسي ، سیتمكن الطالب من الوصول إلى بعض ما تعلموه من خالل
Google. بعض  سیتم تحدیدالمكاسب من قبل المعلمین من خالل المنصة ویمكن للطالب إكمال تعلمهم وإرساله عبر اإلنترنت للرد علیه من قبل 
 .موظفي المدرسة

 ؟Google Classroom ما هو
Google Classroom هو تطبیق مجاني تم إنشاؤه بواسطة Google ، والذي یسمح للمعلمین والتالمیذ بالتواصل ، ویمكن استخدامه لتنظیم 
 للتعلیم  الذي یتم استخدامه في العدید من إعدادات التعلیم ألنه یتیح التعلم عن بعد. G Suite وإدارة التعلم والواجبات. وهي تشكل جزًءا من
 .یحتوي على واجهة غیر معقدة وسهلة االستخدام ستساعدك على إدارة تعلم طفلك في المنزل في هذا الوقت الصعب
 
 ماذا ترید ان تفعل؟
 
 یمكن أیًضا االطالع علیها وتنزیلها من موقع المدرسة عن طریق النقر على .Parentmail عبر Google Classroom ستتلقى حزمة دعم
 :الروابط الموجودة على صفحة

● Google ClassroomGoogle Classroom | الشروع في العمل - دلیل تفصیلي حول كیفیة استخدام Google 
Classroom وإرسال التعلم. 

●  .اتفاقیة تحدد توقعات الطالب عند استخدام منصة التعلم عبر اإلنترنت - Google Classroom اتفاقیة استخدام التلمیذ في
●  للتعلیم واستخدامها من قبل G Suite للتعلیم  - تشرح سیاسة خصوصیة محددة فیما یتعلق بـ G Suite معلومات خصوصیة

 .المدارس االبتدائیة

 google drive یرجى قراءة حزم الدعم هذه بعنایة أثناء التحضیر. بعد ذلك ، قم بتسجیل الدخول باستخدام تسجیل الدخول الخاص بطفلك إلى
 للدفعة األولى من تعلم طفلك. یجب علیك بعد ذلك التحقق من النظام األساسي بانتظام لمعرفة ما إذا كان قد تم تعیین أي تعلم جدید لطفلك. قد یكون
 .لبعض أجزاء التعلم موعد نهائي للتقدیم ؛ یجب تشجیع األطفال على إكمال التعلم في المواعید المحددة

 إذا واجهت أي صعوبات ، یرجى االتصال بمعلم الفصل الخاص بطفلك أو إرسال برید إلكتروني إلى مكتب المدرسة
info@star.newham.sch.uk. 

 ، مع أطیب التحیات
 
 اآلنسة جیما ویلیامز
 
 مساعد مدیر المدرسة
UKS2 Phase LeaderCEOP 
 مدیر اإلستراتیجیة الرقمیة
Ambassador 
Apple Teacher 
Google Educator 
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