
 

 

14 5 / / 2020 

 

 :همأولياء أمورالطلبة و أعزائي

 

 ةالتعليمي "TEAMSبالفيديو على منصة "المدرسية الدروس  تسجيل: الموضوع

 

كم قد مرت بشكل سلس ل  "عبر االنترنت التعلم مديرية التربية والتعليم، أتمنى أن تكون فترة التحول الى مرحلة "نيابة عن 

 م تواجهون أية صعوبات تذكر.إذا كنتونطلب منكم التواصل مع مدير مدرسة ابنكم . كم أيضاسرألطلبة وك

 

يقوم المدرسون . كما بالفيديو الدروس المدرسيةتقوم بتسجيل  مديرية التربية والتعليم نأ، مسامعكمقد وصل الى كون يقد 

دروس عبر االنترنت   منتم شرحة مراجعة ما  أحد الطالباذا أراد أيًضا.  ذلك يتم تسجيلعلى انفراد و الطالببتدريس بعض 

 .على االنترنت عبر رابط آمن فعل ذلك هأو تلك التي تمت على انفراد فانه يمكن

للدروس  الحي حضور البث أولئك الطالب الذين لم يتمكنوا من على تسجيل هذه الدروس يعود بفائدة قصوى لقد وجدنا أن 

 هم.للطالب لمراجعة دروس أنه يتيح فرصة  باإلضافة إلىالمدرسية، 

 

فيما يتعلق بمشاركة أبنائهم في هذا الجزء الخاص الخصوصية الحفاظ على بمبدأ مخاوف تتعلق ى بعض االباء قد يكون لد 

يتعين على  نقل أي معلومات عبر اإلنترنت، ولهذا السبب عند هناك مخاطر كامنة  ال شك من أن التعلم عبر اإلنترنت.  رنامج بب

 .السروكلمات  االتصال الحفاظ على سرية روابط درسيهم فيما يتعلق بمالصادرة لهم من التعليمات االلتزام بالطالب 

 

الذين ألولئك زاميا. وبالنسبة الوتسجيله ليس ان ظهور الطالب على الشاشة أومشاركتهم فيما يتم مناقشته اثناء انعقاد الدرس 

ون الى البث الحي  للدروس المدرسية، يستمعجعل أبنائهم إما ، فبامكانهم يساورهم مخاوف تتعلق بمبدأ الحفاظ على الخصوصية

هذا ويستطيع . الحقا، أو حضور التسجيل الذي تم لهذه الدروس ميكروفون في أجهزتهموعدم تفعيل الكاميرا و/أو ال

أو الظهور أثناء تسجيل هذه الدروس التواصل مع المدرسين من الحية الطالب/أولياء األمور الذين ال يرغبون في المشاركة 

عبر   الى مدرسيهمأسئلتهم أو تعليقاتهم ارسال خالل استخدام خاصية الدردشة المتوفرة خالل البث الحي للدرس أو من خالل 

شريطة عدم على انفراد م التواصل مع مدرسيهم وتلقي الدعم منهقد يُطلب من الطالب الذين يرغبون في  البريد االلكتروني. 

 .تسجيل ذلك، أن يتم التواصل عبر الهاتف

 

لن يتم اتاحة الروابط الخاصة بتسجيالت الدروس المدرسية للعامة من الناس، لذلك يجب على ، وللحفاظ على مبدأ الخصوصية

التسجيالت هذه جميع وتخضع . بذلكالطالب الراغبين في االستفادة من هذه التسجيالت اتباع التعليمات المدرسية الخاصة 

في نهاية العام   اتالفها، وسيتم ”المدارس“وقانون  ”الخصوصيةمبدأ و الحفاظ على المعلومات الوصول الى حرية “قانون ل

 الدراسي.

 

 ، ال تتردد في االتصال بمدير المدرسة.هواجسأسئلة أو  ةأي مإذا كان لديك
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