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 األهالي الكرام

 تحية طيبة وبعد،،

 تهديكم مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة فرع شخبوط أطيب التحيات،

روف الحالية المحيطة بهم ظانطالقاً من حرصنا على دعم مهارات طالبنا التكنولوجية وتهيئتهم للتأقلم مع ال

لتحقيق رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة واألجندة الوطنية وتماشيا مع خطة دائرة التعليم والمعرفة 

فرع  –، فقد قررنا  في مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة 2021-2020بتطبيق النظام الهجين في العام القادم 

( لجميع iPadهدف إلى توفير جهاز لوحي )ي( والذي  to:1 iPads:1شخبوط استكمال خطتنا بتطبيق نظام )

 -2019  قالدراسي الساببداية العام والذي كنا قد بدأناه في ي الصفوف الرابع إلى السابع فقط الطلبة ف

(من iPadسوف يتم توفير جهاز لوحي )وعليه يرجى العلم بأنه التعلم عن بعد.  عملية وقبل 2020

 الخامس الى الصف السابع. لجميع طلبة الصف الرابع ولجميع الطلبه الجدد في الصفوف   المدرسة

من  هاعلى احضار(iPad with DEP)األجهزة اللوحية من قبل المدرسة ا باختيارتوفيريرجى العلم بأننا قمن

 (لألسباب التالية:  Bring Your Own Deviceقبل الطالب بنفسه )

والذي يمكننا من MDM  توفير األجهزه من المدرسة يسمح لنا بريط جميع االجهزة على نظام ال  .1

قبل الطالب خالل اليوم وبالتالي التحكم بوقت التعرض التحكم بطريقة ووقت استخدام الجهازمن 

 للشاشات الرقمية.

يسهل علينا توفير بيئة تعليمية أمنه للطلبة أثناء استخدام التكنولوجيا عن  MDMربط األجهزة بال  .2

 طريق حذف المواقع والبرامج الغير مرغوب بها للطلبة.

حميل وتفعيل التطبيقات العلمية المفيدة يسهل على المدرسة في اختيار، ت  MDMربط الجهاز بال .3

 للطلبة عن طريق المدرسة بالمقابل تمنعهم من تحميل األلعاب والتطبيقات الغير هادفة.

توفير األجهزة من المدرسة يسهل علينا عملية الصيانة والمتابعة للمشاكل التقنية التي قد تواجه  .4

 للطلبة أثناء تواجدة بالمدرسة او بالبيت.

نوع والحجم والكفاءة للجهازلكل طالب يضمن المساواة في أنواع األجهزة والغاء المقارنة توحيد ال .5

 بين الطلبة والتي قد يكون لها أثر سلبي على نفسية الطالب.
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 ضمان توفير األجهزة لجميع الطلبة بأسرع وقت ممكن. .6

أبدو  هالي الحاليينوأن معظم  األ 2020-2019يرجى العلم بأن هذا النظام مطبق من العام السابق  .7

على احضار الجهاز بنفسهم   MDM الرغبة بتوفير الجهازمن المدرسة والمربوط بالقيود عبر ال

(BYO حيث أنهم أبدو تقديرهم لجهود المدرسة في الحفاظ على الطلبة وحرصها على توفير بيئة .)

 مالئمة لهم. 

 

وعليه يرجى العلم بأن المدرسة سوف تقوم بتوفير األجهزة في بداية العام القادم وسيتم تحصيل الرسوم 

مطابقة للسعر الرسوم المضافة لتلك األجهزة هي رسوم الخاصة بتلك األجهزة من أولياء األمور مع العلم أن 

 ومخفضة من أجل التعليم: Appleالذي تلقيناه من متجر 

ITEM Price  

iPad 10.2” 7th Gen, 2019, 32GB, WiFi , space grey with DEP 1, 205   Dhs   

AppleCare + for two years  215 Dhs 

 

 

 شاكرين حسن تعاونكم الكريم،،

قسم   للمزيد من المعلومات حول طريقة تحصيل الرسوم يرجى التواصل مع األستاذة شيرين مسؤولة

كما يمكنكم التواصل مع مسوؤلة قسم تكنولوجيا   sherin.elseman@inpsshakhbout.comالمحاسبة 

 ehsan@inpsshakhbout.com:  و األمور التقنيةعلومات مس إحسان لالستفسار عن األجهزة أالم
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