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 حضرة األهالي الكرام، 

 ة وبعد،تحي  

 

مساعدة ، وTeamsالمرفقة بشأن الص فوف االفتراضية من خالل تطبيق  القواعد والخطواتيرجى االطالع على 

 فوف االفتراضي ة أكثر فع الي ةً.لحصص الص   بهدف دعمه ليكون حضورهالتزام تطبيقها على  الط الب

 

ة الص ف    اإلفتراضي:  قبل حص 

 مساعدة الطالب على:

 الستعدادا .  قبل عشر دقائق من بدء الص ف 

 ة بحص ة الري اضة البدني ة، الحرص  واالهتمام بمظهره على تبديل مالبس الن وم وارتداء المالبس الخاص 

.  الخارجي  الش خصي 

ة بحص ة مالحظة: باالمكان ارتداء أي تيشرت بيضاء متوفرة لديكم في حال  عدم تواجد التيشرت الخاص 

 الرياضة البدني ة.

 تأك د أن  بطاريته مشحونة.استعماله وال ود  تشغيل الجهاز الذي ي 

 جلس فيه بحيث يكون بعيداً قدر المستطاع عن األصوات والض جيج.يز المكان الذي سيجه  ت 

 حتاجه ويتعل ق بمادة الصف اإلفتراضي من كتب ودفاتر وأوراق وغير ذلك ...ي كل  ما تجهيز 

  إرسال بريٍد الكتروني  إلى المعل م /ة ،أو رسالة عبر تطبيقTeams قادراً على الحضور  ال لم يكنفي ح

 يهة.ألسباب وج

 

ة الص ف  اإلفتراضي:  في أثناء حص 

 ة على رفاقه ومعلمتهي  وإلقاء التح بالص ف  قبل وقته المحد د بثالث دقائق على األقل االلتحاق . 

 االتفاقي ات تراضي اقه من قواعد ومسؤوليات للصف اإلفمعلمته ورفما سيتفق عليه و كلتطبيق  التزام(

 األساسي ة(، منها:

 وضع mute   شارك فيه.أن ي ود  يعند البدء، باستثناء الوقت الذي 

 ة الُمحد د.وعدم مغادرة  بتركيزٍ  والمتابعةإلى المعلومات  االستماع  الصف قبل انتهاء موعد الحص 

 في الوقت المناسب . لٍة تتعل ق بمعلومٍة غير واضحة لهإلى طرح أسئ المبادرة 

 فاقص  الت  .رف بلباقٍة مع المعلمة، ومع الر 

 خيار عدم استعمالmute   على ال وعدم الكتابة أو المعل مة ، رفاقهلWhiteboard  .من دون إذن 

 

ة الص ف  اإلفتراضي  في نهاية حص 

 ة./قِبل المعل مقبل إنهاء الحص ة من  عدم المغادرة 

 ة القادمةتأكد من المطلوب للحص  ال. 

  والمغادرة.الش كر 

 كما ونرجو منكم:

 ،مإنما يمكنك العمل على تنمية حس اإلستقاللية والمبادرة الذاتية وعدم مرافقة الطالب في جميع األوقات 

 اإلطمئنان أن كل شيء على ما يرام بين الحين واآلخر.

  .عدم التدخل إما من جهة وضع ضغط على الطالب أو تلقينه ما يجب أن يقول 

 لطالب في حال طرأ أي مشكل تقني من جهتكم أو من جهة المعلمة. إراحة وتهدئة ا 
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  . عدم تصوير أو تسجيل مجريات الصف أو مشاركته عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 

 

 مالحظات هامة:

 يُرجى : 

  تنزيل تطبيقMicrosoft Teams  على الجهاز الذي سيستعمل وتسجيل الدخول عبر البريد

 االلكتروني المدرسي.

  التحقق الدائم من جداول االجتماعات االفتراضيةOnline Meetings  عبر المفَكرةCalendar. 

 .مراجعة البريد االلكتروني  المدرسي  بشكٍل دائم ومنظ م، لمتابعة كل  جديد يُرسل 

 االط الع على الPortal األعمال والت طبيقات المنزلي ة الُمرسلة .–يوميًّا لمتابعة الد روس 

 .الت نسيق مع المعل م /ة لتحديد وقت إن كان ابنتكم/ولدكم يحتاج مساعدة في أي  أمر 

، أو عبر تطبيق   فقط ال غير ( Teams) عبر بريد الكتروني  رسمي 

  الشخصي وضع صورة الطالب/ة الش خصي ة لملفهProfile Picture  عبر تسجيل الدخول إلى عنوان

او من  https://login.microsoftonline.com/من خالل الرابط البريد اإللكتروني الخاص بالمدرسة 

 خالل موقع المدرسة اإللكتروني.

 . ة  أخذ العلم أن ه سيطلب من ابنتكم/ولدكم تشغيل " الكاميرا" في بداية أو منتصف أو نهاية الحص 

 يُفض ل : 

  تأمينUps لعدم انقطاع االنترنت، ومتابعة الحص ة االفتراضي ة من دون توق ف.ضمانًا 

  ،استعمال الحاسوب ألن ه أفضل من استعمال الهاتف الخليوي في أثناء الحصص، من أجل الرؤية األوضح

    Teams واالستفادة من مميزات برنامج

 الت واصل :من أجل تقديم المساعدة لحل   أي مشكلة تقني ة قد تواجهونها يرجى 

 عبر إرسال بريد الكتروني  إلى : -1

 support@rhhs.edu.lb 

 عبراالت صال برقم هاتف المدرسة في أثناء دوام العمل : -2

  237أو -215ُمقس م:  07-723551

 

  948208-76عبر إرسال رسالة واتسآب فقط إلى الخط  الس اخن :  -3

 

 تمن ياتنا بالت وفيق الدائم ، وأن يُكل ل عامكم الد راسي  بالن جاح !  مع      

 اإلدارة
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