
القواعد السلوكية



مرحبا أيها الطالب! مرحًبا بكم في
فصولنا عبر اإلنترنت!

أتمنى أن تكون مستعًدا لبدء التعلم واالستمتاع!



لجعل الفصل االفتراضي لدينا بيئة صحية ومنتجة ، دعنا نضع ذلك

في االعتبار.

قاعة الدراسة تذكير
نحن بحاجة إىل تذكر واتباع هذه

القواعد البسيطة أثناء الفصل.

عبر االنترنت
نحن بحاجة إىل ممارسة السلوك

السليم واألخالق الحميدة في

الفصل الدراسي عبر اإلنترنت.



تذكيرات الفصل
الدراسي

قواعد بسيطة ومهمة يجب تذكرها ومتابعتها خالل

فصولنا الدراسية



قبل أن تنضم الصف
قم بتشغيل جهازك وتسجيل الدخول إىل حسابك من

5 إىل 10 دقائق قبل الموعد المقرر لبدء فصلك
الدراسي.

من المهم أن تكون في الوقت المناسب.



كن مستعدا ل صف
دراسي

احصل عىل كل ما تحتاجه في متناول اليد.

تأكد من عمل اتصال اإلنترنت وجهاز الكمبيوتر.

تأكد من حصولك عىل الكمبيوتر الدفتري والقلم و أي شيء

آخر قد تحتاجه حتى تتمكن من متابعته بسهولة في

الفصل.



تأكد من حصولك عىل الهدوء ومكان

مريح لتدرس.

ارتِد مالبس مناسبة.



آداب اإلنترنت
حسن السلوك واألخالق متوقع منك عندما تكون في

الفصل.



خالل الفصل

كن محترما

كن لطيًفا وصبوًرا مع معلمك وزمالئك في

الفصل.



احتفظ بالكاميرا في وضع التشغيل و
تأكد من أنه يمكنك رؤية وجهك

بالكامل عىل الشاشة.



تخلص من التشتيت

استمع إىل معلمك - أعط فصلك انتباهك

الكامل.

تعامل مع وقت الدراسة عبر اإلنترنت باعتباره

وقًتا دراسًيا "حقيقًيا".



تذكيرات أخرى بالفصول الدراسية

ال تخف من طرح األسئلة

ال تتردد في سؤال معلمك إذا
كنت ال تعرف شيًئا أو إذا كان

هناك شيء غير واضح.

كن مهذبًا ومؤدبا

فكر قبل الكالم. قل "من
فضلك" و "شكرًا" عندما يكون

ذلك مناسًبا.

مواكبة الدروس والواجبات

المنزلية

راجع مالحظاتك. التزم بروتين

الدراسة حتى ال تتخلف عن

الركب.

يدعم كل منهما اآلخر

كن لطيفا مع الجميع. دعونا

نشجع ونرتقي ببعضنا البعض.

 ممارسة

يمكنك ممارسة ماذا تعلمت

مع أصدقائك وعائلتك.

تذكر

يمكنك مشاهدة ملفات

تسجيل الفصل وتحقق من

مواد الدرس التي نشرها
المعلم.



ال تنضم إىل الدرس من  سيارة أو
مكان عام صاخب.

ال تأكل أثناء الدرس.

ال تقاطع زمالء الدراسة أو اإلجابة عن
أسئلتهم لهم.

ال تقم بعمل مدرسي آخر خالل درس

اللغة اإلنجليزية.



يمكن لمعلمك استبعادك من الفصل إذا ...

لديك مسائل اتصال التي

تزعج تجربة التعلم للطالب

اآلخرين

أنت تنضم إىل الفصل من

سيارة أنت 

ال تحترم المعلم أو
زمالئك في الفصل

خلفيتك صاخبة جدا

@!#*%°!!!!



السالمة عىل

GOاإلنترنت
سالمة طالبنا أولويتنا القصوى.

إذا شعرت بعدم األمان أو عدم الراحة ، يرجى
التحدث إىل معلمك أو والديك.



أسئلة؟ التوضيحات؟

اتصل بنا

مالحظة لآلباء:

 إذا كانت لديك مخاوف جدية بشأن رفاهية طفلك ،
فيرجى االتصال بقائد الحماية المعين لدينا ، جولي

أوركارد أو لدينا الشخص المعين بالحماية ، بيري
إسكيل

mailto:support@tellusgroup.co.uk

