
 
 نوفمبر 2020 17

 
  ، أولیاء األمور
 

 لحضور هذا االجتماع االفتراضي .GES FAST یرجىوإعادتها  التوقیع على صفحة التوقیع هذهإلى معلم طفلك كدلیل على حضورك االجتماع االفتراضي
 اإللكتروني. من هذه الصفحة یمكنك GES على موقع FAST ، ما علیك سوى مسح رمز االستجابة السریعة أدناه للوصول إلى صفحة االجتماع االفتراضي
 وأهداف طفلك الموجودة في هذه الحزمة. بمجرد مراجعة MAP تحدید موقع فیدیو العرض التقدیمي لمعلم طفلك لعرضه ومتابعته مع تقریر ملف تعریف
 إما في الجزء الخلفي من هذه الورقة أو من خالل الرابط الموجود على صفحة FAST الفیدیو ، یرجى قضاء بعض الوقت  إلكمال تقییم االجتماع االفتراضي
  .یرجى تحدید اختیارك للمؤتمر أدناه وإعادة هذه الصفحة إلى المدرسة بحلول  یوم الجمعة ، 20 نوفمبر .FAST ویب
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  مؤتمراآلباء والمعلمین
 :یرجى اختیار أحد الخیارات التالیة
❏  .أود أن جدولة مؤتمر اآلباء والمعلمین، على أساس هذا االجتماع
❏  .لقد عقدت بالفعل مؤتمًرا بین اآلباء والمعلمین ، ولیس لدي أي أسئلة أخرى في هذا الوقت
❏   .أفهم جمیع المعلومات المقدمة ، وال أرغب في تحدید موعد اجتماع أولیاء األمور والمعلمین

  .یرجى مالحظة أن المدرسین قد یختارون تحدید موعد لعقد اجتماع مع أولیاء األمور في أي وقت ویمكن لآلباء أیًضا طلب عقد مؤتمر في أي وقت

 .یرجى إكمال تقییم االجتماع على ظهره والعودة إلى المدرسة

 GES FAST Fall رمز االستجابة السریعة لالجتماع االفتراضي

 
 إذا كنت تستخدم .Google Chrome من األفضل مشاهدة مقاطع فیدیوباستخدام متصفح
Apple Safari وتواجه مشكلة في المشاهدة ، فیرجى االطالع على موقع الویب للحصول 

  .على مزید من اإلرشادات

 اجتماع افتراضي سریع محتویات
 

●  صفحة دعوة / توقیع
●  جدول أعمال
●  سریع فیدیو عرض تقدیمي سریع للمعلم عروض تقدیمیة
●  سریعة على مستوى الصف
●   ملف تعریف MAP تقییم
●  الطالب ورقة هدف الطالب
●  نموذج طلب مؤتمر الوالدین والمعلمین
●  (دقائق سریعة  (بعد 11/17
●   تقییم اجتماع افتراضي
●  (سریع نتائج تقییم سریعة  (بعد 11 / 17


