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 ب: أمر الطال  يالمكرم ول

 :وبعدالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

وإيمانًا بأهمية التكامل  ، في البداية يسعدنا أن نهنئكم ببدء العام الدراسي الجديد وحرًصا منا على نجاح العملية التعليمية ألبنائكم 

وقياس أثر التعلم عن بعد من خالل  ،والتعاون بين األسرة والمدرسة في تحقيق األهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات

فإننا نضع بين أيديكم ما تأمله قيادة المدرسة من مهام وأدوار   "كالسيرا "التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة 

بالطالب وولي أمره وما يتعين االلتزام به؛ لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها التعليمي اتجاه طالبها بما مناطة 

 :يحقق رضاكم وينال استحسانكم. وهي النحو اآلتي

 

 : ا" كالسير"مهام الطالب في التعلم عن بعد، منصة 

الشخصية أو التي يتم تزويدك بها من المدرسة إال لألشخاص عدم إفشاء اسم المستخدم وكلمة المرور للحسابات   •

 .المخول لهم تقديم الدعم الفني لك

 .التفاعلية، وااللتزام بالتعليمات اإلرشادية "كالسيرا"العمل بما ورد في دليل استخدام منصة  •

 ".كالسيرا "ت والتفرغ التام أثناء تفعيل منصة تاالبعد عن المشت  •

 .رسي، واالنتظام في الدخول على المنصة وحضور الدروس المقدمة من خاللهاااللتزام بالجدول المد •

 .والطالب عن طريق األيقونات المتاحة في المنصة ـة/المشاركة اإليجابية، والتفاعل مع المعلم  •

 .االلتزام بأدب الحوار والمناقشة أثناء العمل التشاركي •

 .ات المحددة أداء الواجبات وتنفيذ المهام االلكترونية في األوق •

 .مراجعة الدروس والوحدات والتأكد من استيعابها جيدًا •

 .ة عند وجود أي صعوبات عبر قنوات التواصل المعتمدةـ/ة الطالبي/ ة أو المرشدـ/ التواصل مع المعلم  •

 

 : "كالسيرا" مهام ولي األمر واألسرة في التعلم عن بعد، منصة 

 .وااللتزام بالتعليمات لولي األمر "كالسيرا"االطالع على دليل استخدام منصة  •

توفير بيئة تعليمية مناسبة )المكان المناسب والتهوية واإلضاءة( ومتطلبات التعليم عن بعد )الحاسب اآللي، االنترنت،   •

 (متطلبات المقرر الدراسي

 .هم من األضرار الصحية أو النفسية في البيئة الرقميةتوفير الدعم النفسي والعاطفي لألبناء ومالحظة سالمت •

 .القيام بالدور اإلشرافي المباشر على الطالب أثناء العملية التعليمية •

 .لتفعيل جميع أدوار ولي األمر، واالطالع على التقارير ونتائج الطالب "كالسيرا "الدخول المستمر إلى منصة  •

ة( لتحقيق األهداف التعليمية عبر  / ة، مرشدـ/، معلممدير/ةالتواصل مع المدرسة والتعاون مع جميع األطراف المعنية ) •

 .قنوات التواصل المعتمدة 

 .روس التعليميةالتواصل المباشر مع المدرسة عند مواجهة أي صعوبات في فهم الد •

 ."كالسيرا "تقديم التغذية الراجعة عبر أيقونة الخدمة في منصة  •
 

 

 وثيقة الشراكة بين المدرسة واألسرة لنجاح التعلم عن بعد 


