دليل إرشادي للمراحل األولية

لنتعلم بأسلوب جديد
ً
ً
ً
موفقا وأنتم بصحة وسالمة
دراسيا
عاما
أعزائي الطلبة نتمنى لكم
فــي ظــل جائحــة كورونــا ستســاعدك منصــة مدرســتي علــى التعـــــلم باســتخدام الحاســب اآللــي أو التلفــاز مــن خــال قنــوات
عيــن التعليميــة الفضائيــة بأســلوب ماتــع ،وســتكون المدرســة وأســرتك بجانبــك لدعمــك عنــد الحاجــة فــا تتــردد فــي طلــب
المســاعدة .
ســتبدأ رحلتــك التعليميــة مــن خــال اللقــاء بمعلمــك وزمــاءك فــي منصــة مدرســتي واستكشــف معنــا الــدروس واألنشــطة
واأللعــاب والفيديوهــات المتوفــرة علــى المنصــة

كيف تستعد للدراسة ؟
• تأكــد مــن وجــود جهــاز (حاســب آلــي ،جــوال ،أيبــاد) متصــل مــع إنترنــت أو الدخــول علــى
قنــاة عيــن التعليميــة علــى التلفــاز فــي حــال تعــذر وجــود جهــاز ذكــي أو أنترنــت

ً
ً
ً
ومناسبا
هادئا
مكانا
اختر

الدخول إلى منصة مدرستي أو قناة

شارك مع معلمك وزمالئك

في المنزل

عين التعليمية بالتلفاز قبل موعد

األنشطة والنقاش

كاف
الدرس بوقت
ٍ

احرص على أداء المهام والواجبات

اسأل والديك أو معلمك عن المعلومات

الدراسية وفق الوقت المحدد

التي تحتاج إليها عن منصة مدرستي

ال تتردد في التواصل مع معلميك أو والديك

استخدم منصة مدرستي للتواصل مع معلمك

تواصلك مع معلمك يساعدك

تحدث مع والديك أو معلمك عن

في األوقات المتفق عليها

على فهم الدروس

المخاوف التي تواجهك

حافظ على صحتك

اجلس الجلسة الصحية السليمة

جدد نشاطك بالحركة بعد

اشرب كمية كافية من

عند استخدامك األجهزة الذكية

كل درس لدقائق

الماء

في التعليم اإللكتروني

مارس الرياضة وتناول

ً
وقتا
حدد

ابتعد عن األجهزة قبل النوم

الطعام الصحي

الستخدام اإلنترنت والتلفاز

للمساعدة في الحصول على
النوم العميق

أمن المعلومات

التشارك معلوماتك مع الغرباء

ً
أحدا بكلمة
التخبر

المعلومات الموجودة

(االسم ،ورقم الهاتف ،وعنوان

السر عبر اإلنترنت

باإلنترنت قد تكون صحيحة
أو غير صحيحة

المنزل أو المدرسة )

اسأل والديك أو إخوتك

التفتح رسائل أو تحمل ملفات

ال تفتح اإلعالنات أو األلعاب على

عند تحميل التطبيقات

أرسلت لك من أشخاص غرباء

شبكة اإلنترنت ألنها قد تحتوي

أو األلعاب

أو ظهرت لك

على برامج مؤذية أو فيروسات

ال تثق بالغرباء على شبكة

أبلغ معلمك أو والديك

اإلنترنت وال تتواصل معهم

في حال التعرض لمشكلة

فعل طريقة الدخول والخروج الرسمي من
ِّ

إال بموافقة والديك

أثناء الدراسة لمساعدتك

حساب منصة مدرستي

صحتكم وسالمتكم وتعليمكم تهمنا

دمتم في حفظ اهلل ورعايته

madrasati.sa

