التاريخ2020-8-26 :
مرسل لجميع أولياء أمور الطلبة

إعالن هام
مدرسة بيس البريطانية
التعلم عن بُعد –  30أغسطس  09 – 2020سبتمبر 2020
أولياء األمور الكرام،
يرجى من حضرتكم العلم بأنه قد أوعزت لنا هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن التعلم لجميع الطلبة في امارة الشارقة حتى  9سبتمبر
 2020يجب أن يتم عن بعد حصرا.
األحد  30أغسطس  – 2020لقاء الترحيب عن بعد – المدير والمعلمين
سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني قريبا تعلمك من هو معلم طفلك وكيفية التواصل معه من خالل برنامج زووم .وست ُرتب مواعيد هذه
االجتماعات على النحو التالي:
قسم الروضة – المرحلة االبتدائية والمتوسطة
)(FS2, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6

المدرسة االعدادية
)(Y7, Y8 and Y9

مدير المدرسة

0830 – 0900

معلمي الصفوف

مادة الرياضيات

0900 – 0930

منسقة قسم االحتياجات الخاصة

مادة اللغة اإلنجليزية

0935 – 1005

الفنون

مادة العلوم

1015 – 1045

تكنولوجيا المعلومات وعلم الروبوت

الدراسات اإلنسانية

1050 – 1020

تكنولوجيا المعلومات وعلم الروبوت

1025 – 1055

الفنون

1100 - 1130

منسقة قسم االحتياجات الخاصة

1135 – 1205

يوم االثنين الموافق 2020-8-31
الفعالية
بدء حصص التعلم عن بعد للمرحلتين االبتدائية واالعدادية

الوقت
0830

يوم الثالثاء الموافق 2020-9-1
الفعالية
بدء حصص التعلم عن بعد لقسم الروضة FS2, Y1

الوقت
0830

سيتم ارسال جدول الحصص الكامل ألولياء أمور الطلبة يوم الخميس الموافق .2020-8-27

-

الوقت

ماذا سيحدث بعد  9سبتمبر 2020؟
سيتم إرسال الجداول الزمنية والتفاصيل اإلضافية المتعلقة بافتتاح المدرسة يوم األحد  12سبتمبر  2020إلى أولياء األمور يوم
الخميس  9سبتمبر  2020أو فبل هذا التاريخ ،حيث سوف تقوم هيئة الشارقة للتعليم الخاص بإرشاد المدارس فيما يتعلق بعملية
إعطاء الحصص الدراسية في هذا الوقت ،وسوف تعمل إدارة مدرسة بيس البريطانية على إعالم أولياء أمور الطلبة بالترتيبات مسبقا
عندما تصبح معروفة .
سيتم ارسال كل من الجداول الدراسية وقوائم الطلبة وروابط زووم ألولياء أمور الطلبة قريبا.
فيما يتعلق بالرسوم الدراسية والتسجيل ،تود إدارة المدرسة أن تتقدم بجزيل الشكر لجميع أولياء أمور الطلبة الذين قاموا بتسديد
الرسوم الدراسية ،وألولياء أمور الطلبة الذين أكملوا إجراءات التسجيل الخاصة بأبنائهم.
إذا لم تكن قد قمت بعد بتسوية الرسوم المستحقة أو إذا لم تكمل إجراءات القبول ،يرجى من حضرتكم القيام بذلك بشكل عاجل للغاية
حيث أن األماكن أصبحت محدودة بشكل متزايد ونحن نقترب من النقطة التي قد ال تكون فيها األماكن مضمونة.
شكرا لدعمكم المتواصل .ونحن نتطلع إلى الترحيب بكم في الفصل الدراسي الجديد.

مع أطيب تحياتي

ديفيد فلينت
مدير المدرسة

