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Comunicazione n. 123                                                                Cornate d’Adda, 03/04/2020 

A.S. 2019 / 2020 

ميع العائالتلج  

 إلى طاقم التدريس
 

 مكاتبهم
 

ن بعدبالتدريس ع االستبيان الكتشاف االحتياجات التدريبية للطالب فيما يتعلقملءالهدف:    

:واستخدام تطبيقات منصة   

:G_suite. 

 
لطيف :لوالد الا  

عتمدها معهدنا ا ,  التيعن بعد دريستالفيما يتعلق بأساليب   ابنك او ابنتك, االستبيان التالي ، مع ملءيرجى 
تعليق أنشطة التدريس العادية بسبب حالة طوارئ الفيروسات التاجية التي تم خاللهاخالل هذه الفترة   

ا كان لديك المزيد من األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة ، نطلب منك ملء استبيان لكل طالبإذ  
 

يهدف االستبيان إلى التأكد ، في عملية التحقق والتحسين المستمرين ، من فعالية االختيارات التي قام بها مجلس 
الرقميالفصل / الفريق فيما يتعلق بكيفية استخدام الطالب لألدوات والمحتوى  . 

جمعها لتحسين جودة  سيتم يانات التحيث سيتم استخدام البيالتلميذ  تحديد قسم االستبيان مجهول ولكن يُطلب
.بيئة التعلم الجديدة  هذه اهتمام خاص الحتياجات التالميذ المشاركين في لخدمة المقدمة معا  
 

جامعة ميالنو بيكوكا ، وستتم معالجة البيانات بشكل تم إنشاء االستبيان بالتعاون مع قسم العلوم اإلنسانية للتعليم ب
.إجمالي ومجهول وفقًا للتشريعات الحالية  

 

:االستبيان ، الذي سيتم استكماله عبر اإلنترنت ، متاح على الرابط التالي  

https://forms.gle/oLzGeLfi8dw9omuN8 

 

ختيار بين اإليطالية والعربية لتجنب ازدواجية بااستبيان واحد  يجب على اآلباء العرب إكمال
 .اإلجابات

للسماح للمدرسة بالتحليل الفوري للبيانات التي تم جمعها وتفعيل أي دورات تدريبية مخصصة 
للتالميذ الذين يطلبونها ، يرجى ملء النموذج في موعد أقصاه األربعاء 10 أبريل 2020. 
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االستبيان لتحديد االحتياجات التدريبية للطالب فيما  ملءالفصل مدعوون إلى طلب  درسونم
بالتدريس عن بعد: يتعلق   

DAD 

:واستخدام تطبيقات منصة   

G_suite. 

 

وظيفة اآلالت التكنولوجية الجديدة , ينيال ريكاردوشسار  ألية صعوبة في ملء ، اتصل األستاذ
:التالي كترونيعلى عنوان البريد اإلل  

 sarcinella.riccardo@icalighiericornate.edu.it 

ds@icalighiericornate.edu.it 

 نشكرك على تعاونك المعتاد مع أطيب التحيات
 

 قائد المدرسة  
 Mara Perna       :مارا بيرنااألستاذة  
 

من المرسوم  ,2، الفقرة  3مالً بالمادة تم حذف التوقيع بخط اليد ع) 
(وألغراضها 39/93التشريعي رقم   
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