،،،،، السادة أولياء االمور الكرام
وفقا ً لقرار وزارة التربية والتعليم نود ان نلفت عناية حضرتكم بأن برنامج التعلم عن بعد لطالبنا
ً وعليه رجاءا، ولمدة اسبوعين2020/09/17 سيبدأ اعتباراً من صباح يوم غد الخميس الموافق
: مراعاة ما يلي
الطالبة على البوابة االلكرتونية اخلاصة باملدرسة بشكل يومي حيث سيتم حتميل اخلطة االسبوعية والفيديوهات/• متابعة الطالب
. باالضافة اىل االعالنات والربامج واوراق اللعمل،اخلاصة لكل مادة وذلك حسب اجلدول الدراسي اليومي للطالب

• سيتم اضافة أولياء االمور الكرام على جمموعات واتس اب خاصة بكل صف وذلك هبدف تعزيز اسس التواصل املستمر مع ادارة
.ومعلمني ومعلمات مدارسنا

 على اجلهاز الذي سيقوم الطالب باستخدامه والقيام بتسجيل الدخول بشكلMicrosoft Teams • الرجاء حتميل برنامج
مسبق من خالل تفعيل رمز املستخدم وكلمة السر استعدادا للجصص املباشرة بني الكادر التعليمي والطالب واليت ستكون حمددة
.على اخلطة االسبوعية اخلاصة بالطالب
.• يف حال وجود اي مشكلة تقنية الرجاء عدم الرتدد بالتواصل مع ادارات االقسام املعنية لتتم معاجلتها يف اسرع وقت ممكن
شاكرين لكم حشن تعاونكم

Dear Parents/ Guardians,
According to the decision of the Ministry of Education, we would like to draw
your kind attention that the online learning program for the students of our
school will start on Thursday September 17, 2020 and will continue for two
weeks, kindly note the following :
• Maintain a daily follow up on the online school portal where all the
weekly plans, subject, videos, worksheets and announcements will be
submitted.
• A group of whats app will be created for each class to develop and
maintain a high level of communication with our dear Oxford parents.
• Kindly download and install Microsoft Teams program on the laptop or
the gadget that the student will be using during the period of online
learning, and make sure to activate your child’s account by logging in
using the Teams username and password prior to the live class session
that will be determined on the weekly plan.
• In case of facing any technical issue or difficulty please do not hesitate to
call the concerned department.
Thanking you for your cooperation

