
 

 2020 مارس 23 ، ليدن

 

 ،  الرعاية ( مقدمي) مقدم ، ( الوالدين) الوالد  عزيزي

 

  عن الطالب لتعليم أيام 3-2 غضون  في  طريقة   المعلمون وجد. والطالب المعلمين بجميع فخور   أنا. الماضي  األسبوع  الكثير حدث 

  هل . المدرسة في كمبيوتر  جهاز  على الحصول  على  قادرين انوالذلك ك. كمبيوتر جهاز لديهم يكن  لم  الطالب بعض. الكمبيوتر طريق 

 .كمبيوتر جهاز الستالم ذلك  بعد لك  سنرتب. طفلك  وجه م  إعالم يرجى  آخر؟  كمبيوتر تحتاج

 

.  قليالً   أطول وقًتا  ستستغرق  الحكومية اإلجراءات أن نعتقد.  اإلنترنت عبر الدروس جميع  بسرعة وجدوا. بالطالب أيًضا  فخور أنا

 .لطفلك الدروس  إعطاء في  سنستمر.  بنا الوثوق يمكنك

 

  بإجراء الطالب جميع  يقم لم ألنه  مسية هذه األ إلغاء تم لكن . أبريل  7 في  التقرير  لمناقشة كان من المقرر أن يدعوك الموجه 

  نعطي  ال  نحن. منا جديدة دعوة تتلقى سوفعندها . أخرى مرة  المدرسة  تبدأ عندما االختبارات  بإجراء الطالب  سيقوم. االختبارات

  يفهم طفلك  كان إذا  ما لمعرفة  المعلم من تمرين على  الحصول  لطفلك  يمكن. التقرير في تي تحسب عالماتهاال للطالب    اختبارات اآلن

 .طفلك مساعدة يمكنهم كيف  يروا  أن يمكنهم. بالمعلومات  المعلمين التمارين هذه تزود . المادة

 

  سؤال  لديك هل . المنزل في  والموجهين المعلمين جميع يعمل . المدرسة  في  دروًسا نعطي  ال أننا يعني هذا  RIVM بقواعد نتمسك نحن

 اهن  طفلك   مرشد  إلى  الوصول كيفية معرفة  يمكنك. بنا اتصل   طفلك؟  لموجه 

 https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie 

 

 صف؟   كل في  االمور تسير كيف

LA1 

  التي المهام  المعلمون يشرح ، الفيديو في . يوم كل  فيديو  الطالب يتلقى. ظهًرا  12 و  صباًحا 10 الساعة  بين يوم  كل الطالب يعمل

  يمارس . روبن السيدة أو كورين السيد  أو كلينك فان  السيدة مع  الرسائل وإرسال االتصال للطالب   يمكن. بها القيام الطالب على  يجب

 .الرياضيات الطالب يتلقى ، والجمعة  الخميس يومي. الهولندية  اللغة  من الكثير الطالب 

 

LA2 

  الطريقة بهذه . الخاصة بالصف WhatsApp ل  ا  مجموعة في  رسالة إرسال  طريق   عن يوم كل  9.30 الساعة  LA2 في الطالب  يبدأ

.  واألربعاء االثنين يومي بور  ا د السيد يدرس . والجمعة   والخميس الثالثاء  أيام ويلنر السيدة تدرس. مستيقظ طفلك  أن  المعلم يعرف

  ، Diglin في التمارين من بالعديد الطالب قام WhatsApp  .على الفيديو الطالب يتلقى. المطلوبة مهامالب  فيديوالمعلمون  يصنع

 .المحدد الوقت في  الدروس في  يشاركون ال  الذين بالطالب  المعلمون يتصل . والتحدث  الكتابة أيًضا  مارسوا لكنهم

 

LS1 

  جدواًل   الطالب تلقى. األسبوع هذا الحقيقية الدروس تبدأ. الماضي األسبوع اإلنترنت عبر دروس  مع كثيًرا LS1 من الطالب  تدرب

  10 الساعة  بين المدرسة  في  الجميع يعمل. والرياضياتلغة الهولندية لـ بها القيام عليهم التي الواجبات  مع فوتين السيدة من زمنًيا

  أسئلة  طرح   للطالب  يمكن والجمعة  والثالثاء االثنين أيام في WhatsApp عبر مرشدهم  إلى  الطالب يتحدث. ظهًرا   12 و  صباًحا

 باوس.  لسيدة على ا األربعاء يوم وفي   ،لنارالنغ  السيدة على الخميس يوم ، فوتين  السيدة على

 

LS2 

  يمكن. الماضي  األسبوع في  الطالب  لقد تدرب عليه. Teamsبرنامج  يستخدمون . اإلنترنت  عبر دروًسا  LS2 من الطالب  يتلقى

  عبرالسيدة بول  اجدتتو ، والجمعة  والخميس   واألربعاء االثنين أيام في.  WhatsApp عبر المعلم على  أسئلة طرح  أيًضا للطالب 

  الواجبات  الطالب يتلقى ، الثالثاء يوم . الطالب  أسئلة  على تجيب حيث.  ظهًرا   12 الساعة  حتى  صباًحا  10 الساعة  من اإلنترنت

 Teams في   للرياضيات المنزلية

 

LS21 

  لذلك  يومية مهام  الطالب يتلقى. معلمهم مع يوم كل  مجموعات  في WhatsApp عبر فيديو  مكالمات بإجراء  LS21 من الطالب يقوم

  للطالب  يمكن. بموجههم يتصلون عندما سؤالهم  فيمكنهم ، أسئلة  الطالب  لدى  كان  إذا. اإللكتروني والبريد WhatsApp عبر اليوم

 .المعلمين إلى إلكتروني  بريد إرسال أيًضا



LH10 

.  والرياضيات   اإلنجليزية واللغة   علوموال للغة الهولندية هناك مهام يتلقون Teams برنامج مع أساسي بشكل  LH10 من الطالب يعمل

 .شيء  كل يفهمون الطالب  كان إذا  مما التحقق  يمكنهم الطريقة  بهذه. اإلنترنت عبر  المهام بإعطاء أيًضا المعلمون يقوم

 

LH11 

  من واجبات   الطالب يتلقى ثم WhatsApp على خاصة  منزلية واجبات   مجموعة خالل   من يوم كل مهام LH11 من الطالب  يتلقى

.  التطبيق في المعلمين على أسئلة طرح  للطالب يمكن. الفيديو ومقاطع   الصور ويظهرون يتحدثون المعلمون. اثنين أو  واحد   مدرس

 .الورق على المهام من عددا  ترسلس. مولينز السيدة من األسبوع هذا البريد الطالب  جميع يتلقى

 

LH20 

  من دروًسا يالرغالن  السيدة  تقدم. اللغة الهولندية دروس من العديد يتلقون. مرشدهم  مع فيديو  مكالمات بإجراء LH20  من الطالب يقوم

DISK الجدول يتبعون. بالتدريس اآلخرون  المعلمون يقوم كما.  األخبار  وفهم   اللغوية القواعد في  روًساباوس د السيدة تقدم بينما  

  قدر العادي  الزمني  الجدول المدرسون يتبع. بها امالقي  الطالب على يجب  التي المنزلية الواجبات  أيًضا  هناك. سترخي ما  في الزمني

  عبر الطالب  مع  اوسب  والسيدة  يالرغالن  السيدة تتواصل  كما . اإللكتروني البريد عبر األسئلة طرح   للطالب يمكن. اإلمكان

WhatsApp 

 

LUV 

  يقوم Magister  في  المنزلية الواجبات  المعلمون وضع . الكتب من الدروس  على  مستقل بشكل العمل  في  LUV من الطالب  يستمر

  البريد إلى  أيًضا المهام إرسال يتم. بها القيام عليهم التي المهام معرفة  للطالب يمكن. يوم كل  باوربوينت برنامج بعمل  المرشد

  من  الطالب يسمع . مجموعات في  ذلك  يتم Skype عبر دروًسا األسبوع  في  مرات  عدة الطالب   يتلقى. للطالب  للمدرسة اإللكتروني

 .باإلنترنت متصلين يكونوا أن  يجب متى معلمهم

 

LUM1  و LUM2 

  من الطالب  يسمع يوم كل  في . WhatsApp  مجموعة في  هم. مرشدهم قبل  من بالواجبات  LUM2 و  LUM1 من  الطالب إخبار يتم

  أو  WhatsApp عبر المهام بتسليم الطالب  يقوم. الكمبيوتر على األوامر  من العديد تنفيذ يمكن.  بها القيام عليهم التي المهام معلمهم

 . المعلمين إلى اإللكتروني البريد

 

LUM3و LUM4 

  من الفيديو  ومقاطع  التفسيرات مع باوربوينت على  العثور كنهم.هناك يم  Teams جبرنام مع LUM4 و LUM3 من الطالب يعمل

  على المنزلية  الواجبات مع زمني جدول  بوضع  المرشد  يقوم. Teams في  اإلنترنت عبر دروس  أخذ أيًضا للطالب  يمكن. المعلمين

 .للفصل التطبيقات مجموعة  في المنزلية الواجبات  على عامة  نظرة أيًضا المرشد  يرسل . يوم  كل اإلنترنت

 

  عبر للتدريس  أيًضا  نخطط ولكننا ،  المعلومات هذه انتظار  في  نحن. أبريل 6 قبل التعليم حول جديدة معلومات  سيقدم الوزير أن نعتقد

    mvdr@davinci-leiden.nl   دريل  فان بالسيدة االتصال  يرجى  مشكلة؟  او سؤال لديك  هل. مايو عطلة  حتى اإلنترنت

 

 ،  المقبلة األسابيع في  القوة لك أتمنى

 

 ماريال فان دريل 

 فنشي المنسخانس مدرسة دا ISK    الفريق  قائد


