
سيحدث  ماذا 
طفلي؟ تسجيل  تم  وقد  اآلن 

عندما  ينتهي التسجيل ألكاديمية فيالدلفيا الظاهرية، سيقوم طاقمنا بالعمل فورا على إعداد طفلك ليصبح طالبا 
على االنترنت. تتم العملية كالتالي:

كل 	.  ويجمعون  كامال  يكون  كي  تسجيل طفلك  واإلرشاد  التسجيل  طاقم  سيراجع  والقبول.  التسجيل  طلب  مراجعة 
الوثائق المساعدة وامتحانات التعيين )انظر الصفحات السابقة(، وسنتأكد بأنك قد عملت الخيار المناسب لمسارات 
طفلك. وإذا كان لدينا أي استفسار أو توصيات عن اختيارات مسارات دراسته، فسنتابعها معك ونناقش توصياتنا في 

تعيينه. أما إذا لم يكن لدينا أي قلق، فسيتم تعيين طفلك في المسارات التي اختارها.

رسالة الترحاب والحسابات.  في هذه المرحلة من تسجيل طفلك، سوف يتلقى طفلك رسالة ترحيب من أكاديمية 	. 
فيالدلفيا الظاهرية في البريد وعن طريق البريد اإللكتروني. وسوف تحتوي هذه الرسالة على أسم المستخدم لطفلك 
وكلمات السر ألنظمة المدرسة مثل المواقع وحسابات البريد اإللكتروني، وغيرها. وسوف يحتوي هذا أيضا على 
كتيب الطالب واألهل والذي يجب أن تقرأه مع طفلك للتأكد من انه قد فهم كل التوقعات في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية.
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التوجيه. هناك ثالثة أيام توجيه لطالب أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية الجدد والعائدين في كل 	. 
عام. هذا بالطبع أمر ضروري إلعداد الطالب للنجاح في دراسته ومع التكنولوجيا الجديدة 
التي سوف يستخدمها. وفي هذا التوجه أيضا يأخذ الطالب الكمبيوتر المحمول الخاص بهم 

والكتب المدرسية.

سيتم عقد الدورة التوجيهية في يوم االثنين 19 آب/أغسطس  إلى األربعاء 21 آب/أغسطس 
		0	. وسيتضمن الجدول األشياء التالية:

تصميمها  تم  وقد  لقاءات.  ونشاطات  تعليم  دورات  مع  الموقع  في  حي  عمل  يوم  االثنين 
من  بالقطيعة  يشعروا  أن  يمكن  ألنه  بينهم  فيما  االنترنت  على  الصداقة  على  الطالب  لتشجيع 
المكاتب  التعلم،  إدارة  أنظمة  مثل  اإلنترنت  عبر  التعلم  مفاهيم  األنشطة  وسُتدِخل  زمالئهم. 

الطالب. دليل  بمراجعة  أيضا  الطالب  سيقوم  الكمبيوتر.  وبرامج  االفتراضية، 

مكان.  أي  من  إكماله  الطالب  يستطيع  االنترنت(،  )على  ظاهريا  يوما  هذا  يكون  الثالثاء 
الدراسة.  في  البدء  قبل  أنفسهم،  تلقاء  من  التكنولوجيا  قضايا  على  للعمل  للطلبة  فرصة  هذه 
األعضاء  يلتقي  حيث  )ويبينار(  االنترنت  على  عرض  عمل  بإجراء  المدرسة  فريق  وسيقوم 

األكاديمية. معلمي  بعض  مع 

للطالب  يمكن  دورات  مع  المؤتمر،  مثل  ويكون  الظاهري،  التوجيه  من  األخير  اليوم  هو  األربعاء 
اإلنترنت  عبر  واالتصاالت  النفس  عن  الدفاع  مثل  ماضية  موضوعات  تشمل  وقد  بينها.  من  االختيار 

اإلنترنت. عبر  الدراسة  ومهارات  الذاتي  والتحفيز  الوقت  وإدارة 

اتصاالت من أعضاء هامين في فريق الدعم. بعدها، سوف يتلقى طفلك اتصاالت من العديد من أعضاء فريق 	 
التقني. والغرض من هذه  الدعم  المتبادلة وفنيي  المعلمين والعالقات  فيهم معلميهم ومساعدي  لدينا، بمن  العمل 
المكالمات ورسائل البريد اإللكتروني هو التأكد من أنك تعرف أننا موجودين هنا لتقديم الدعم لكم واإلجابة على 
أي أسئلة قد تكون لديكم. الرجاء عدم التردد في التواصل في أي وقت مع أعضاء هيئة التدريس أن اتصلوا بك 

وعرفوا أنفسهم بأنهم من شبكة دعمكم.

ستبدأ تقارير التقدم. يستلم األهل والطالب تقارير التقدم يوم الجمعة من كل أسبوع. ويبين هذا التقرير النقاط 	 
التي أحرزها طفلك والدرجات التي حققها، وإذا كانوا على المسار والحفاظ على وتيرة جيدة إلنهاء دورته في 
الوقت المحدد. وسوف تبدأ هذه في الوصول إلى بريدك االلكتروني في أول يوم جمعة بعد تسجيل طفلك بالكامل 

والمشاركة في الدورات.

زيارة مركز لقاء التعليم! عند هذه النقطة من هذه العملية، من الهام أن نتذكر أن لدينا مراكز لقاء تعليم في جميع 	 
أنحاء مدينة فيالدلفيا والتي هي في متناولكم كمصدر للتعلم. وهذه المواقع لديها موظفون مستعدون للمساعدة في 
استفساراتك األكاديمية الخاصة ومهارات الدراسة والدعم التقني أو غيرها من الخدمات التي قد تحتاجها. تعال 

واختبر بيئة داعمة عندما تكون في حاجة إلى مساعدة!

وأجوبة أسئلة 

انخرط  إذا  يحدث  م��اذا 
العام  منتصف  في  طفلي 
في  التوجيه  يحضر  ولم 
ليس  آب/أغسطس؟  شهر 
فنحن  مشكلة،  أي  هناك 
ميكننا أن نرتب جتربة توجيه 
أنه  أو  اإلنترنت،  عبر  كاملة 
ميكننا أن جندول زمنا لطفلك 
من  واح��دة  إلى  لالنضمام 
احلية  الدورية  التوجيهات 
في  ستعقد  التي  لدينا 

مراكز لقاء التعلم.
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