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، األعزاء  األهل

ة ، و�ي أ��ب مرحلة من مسار التحول الرق�ي لدينا حىت اآلن ي رحلة مث�ي
ع �ف إذا كانت  . تح��ل تعلم طالبنا باستخدام أحدث التكنولوج�ات الرقم�ة.  إننا ��ش

ء التجارب أثناء  ي
ف للتعلم ،اإلغالق هذا العام قد علمتنا أي �ش مدرسة غ��ن فا�ي  و�النظر إ� ذلك ، فإنمستمرر.  فقد أظهرت األبحاث أن هذا النموذج الهجني

ي إسالمك كوالج 
ي عام 12-7الصفوف الدراس�ة  ستلزم جميع الطالب �ف

اء أجهزة ما�كروسوفت من خالل المدرسة �ف . 2022 ��ش  

اء هذە األ  ) وسوف تقوم وسوف يتم �ش ف ة �سعر تعل�م خاص (مع ملحقات و�رمج�ات وتأمني بتم��ر هذە    المدرسةجهزة من خالل ما�كروسوفت مبا�ش
ة نامج إلزام�ا  . الوالدين  ولن تحقق ال�ل�ة أي أر�اح ع� هذە األجهزة وستقوم فقط بنقل تكلفة هذە األجهزة إ�. الوالدين ا� الرسوم مبا�ش وس�كون هذا ال�ب

ة ع� حدة طا لاللتحاق بالمدارس مع إتاحة الفرصة لآلباء للدفع مقدما أو ع� أساس كل ف�ت . و�ش  

ي 
نامج األجهزة  نيو ساوث و�لز  وقد ��ش العد�د من مدارس النخبة المستقلة �ف كان مفهوم   . كذلك ع� وضع إطار مماثلالتعل�م  وشجعت إدارة  1 -1ل�ب

ي الفصول الدراس�ة واض 
 منذ أوائل عام التكنولوج�ا �ف

�
لضمان حصول طالبنا ع�  المدرسة، و�التا�ي فإن هذا اإلجراء ل�س سوى تقدم من جانب  2010حا

ي المدرسة
ي لمخطط األجهزة الرقم�ة ، تأمل . أفضل الموارد المتاحة لالزدهار �ف أن  المدرسةومع تنف�ذ العد�د من المدارس ع� الصع�دين المح�ي والوطىف

. و�ثارة للتحول الرق�ي القادم ذە األجهزة بحماسيواجه بدء �شغ�ل ه  

نامج   مزا�ا ال�ب

تب ع� برنامج األجهزة من  ي سي�ت ة الىت ف المزا�ا ال�ث�ي . وستنتقل ال�تب مدرسةال�تب المدرس�ة الماد�ة من العمل�ة الحال�ة لل تلف/ تخ��د  1إ�   1ومن بني
الطالب بعد اآلن إ� حمل كتبهم المدرس�ة من المدرسة و�ليها. وسوف �كون توف�ي ال�تب المدرس�ة  المدرس�ة إ� التكنولوج�ا الرقم�ة ، ولن �ضطر 

 بم
�
ف  بادرات تعل�م�ة عم�قة فضً� عن أسلوب تعل��ي متخصص (ت��وي) ح�ث �عمل المدر الرقم�ة مصح��ا سون ع� تع��ز استخدام التكنولوج�ا لتحف�ي

 
�
ي مجال التعل�م  أسال�ب التعلم األ��� تفاعل�ة و�بداعا

ي   �ف
. الفصل الدرا�ي �ف . 

ي الفصول ا
ف نوع�ة التعلم والنتائج �ف ي الفصول الدراس�ة إ� إجراءاتنا التعل�م�ة الحال�ة ، وس�حاول تحسني

ي  وس�ض�ف تنف�ذ التكنولوج�ا �ف
لدراس�ة �ف

ي  . ومن األمثلة ع� الخطوة األخرى الىت ي الج�ل التا�ي
ي الفصول الدراس�ة مع   مدرسةاتخذتها الالوقت الذي �ستف�د ف�ه من تعلمنا �ف

ف التدر�س �ف لتحسني
ي ال��ط واله�ا�ل األساس�ة الرأسمال�ة لت�س�ي التعلم الرق�ي 

ي الفصول الدراس�ة واالستثمارات �ف
ف مست��ات التفاعل �ف . تحسني  

اء جهاز ق�ا�ي مماثل من بائع التجزئة ون�ةمحالت األجهز / ك�ف �قارن هذا ��ث ؟ ة األل��ت  

ف  اوح سعر الحاسوب المحمول الذي نقدمه بني اء ال��ــــح 1872إ�  1051و��ت  ،ومع ذلك ، فإن �سخة التجزئة ال �شمل ضمان البطار�ة الموسعة . دوالرا لل�ش
نت، هوت سواب  وأنظمة وسات ، و�رمج�ات اإلن�ت ي الموقع ، و�رمج�ات مكافحة الف�ي

ي �ف وس�شمل  اس ت م.  وحقيبةر�ر ا�سس  المرشحة والدعم التقىف
امج�ة اإلضاف�ة المختارة خص�صا لتنف�ذ المناهج الدراس�ة امج ال�ب امج حزم تجار�ة مثل ما�كروسوفت   .الحاسوب المحمول أ�ضا العد�د من ال�ب و�شمل هذە ال�ب

ي اإلبدا�ي  365أوف�س  مج�ات المقدمة لطالبنا بأ��� من  ، أوتوكاد وجناح أدويب . دوالر  0200وتقدر ق�مة التجزئة لل�ب  

ي 
ي العالم الحق��ت

ي الفصول الدراس�ة س�حاول إعداد طالبنا لرحلتهم �ف
ف استخدام التكنولوج�ا �ف   ومع وجود جامعات. واألهم من ذلك أن التحرك لتحسني

كات تدور جم�عها حول استخدام التكنولوج�ا ، من المحوري أن �كون طالبنا مزودين بالمهارات الالزمة للتفوق خا رج أسوار  ومؤسسات جامع�ة وعالم �ش
ة فوائد التكنولوج . غ��ن فا�ي اإلسالم�ة مدرسة ور�ا وس�شهد طالبنا مبا�ش ا�ا �ف �ا والذكاء االصطنا�ي وس�كون ظهور منظمة العفو الدول�ة وحق�قة معززة إ�ش

ي الفصول الدراس�ة
ف منهج. �ف ي تحسني

ي وتقد�م محتوى الدورات الس ت ي م   ول�ن األمر األ��� أهم�ة هو أن إدخال التكنولوج�ا سوف �ساهم �ف
 دراس�ة �ف

ي االنتقال إ� مرحلة ما بعد المدرسة مدى الح�اةالمدرسة ؛ 
ي المدرسة و�ف

. توف�ي أفضل الفرص لطالبنا للنجاح �ف  

  
 



  

  1- 1نامج األجهزة من �ب ب البدءوف�ما ��ي جدول أسعار 

 

 
 ع� دفعات الفصول. ير�ب مالحظة أن جميع الطالب الجدد الذين �لتحقون بال�ل�ة س�طلبون منهم دفع الرص�د المستحق ع� جهاز طالبهم قبل الدفع ب

�
ع� سب�ل المثال ، سوف �كون لزاما

ي السنة الثامنة
ي أن �دفعإذا إ طالب �ف

ي الفصل الدرا�ي الثايف
. لتحق بالمدرسة �ف ي دفع مبالغفصول 5مستحقة (من الرسوم المدرس�ة ال  1 - 1األجهزة من  مستحقات 

  ) قبل أن يتمكن من البدء �ف
. جد�دة مقابل جهاز طفله فصل�ة . 

 
ي 

ور�ة لضمان أن تكون ال�ل�ة �ف ي بتع��ض الوقت الضائع. وهذە الخطوة �ف
ي نها�ة المطاف ، نفهم أن هذا تغي�ي كب�ي جدا ، ول�ننا نكت�ف

ف و�ف ط��قها إ� تحسني
ي �مكن استخدا ' اتفاق 1مها ع� نحو مقبول ، 'نوع�ة التعل�م والموارد غ�ي المتاحة للطالب. وستس� الوث�قة المرفقة بهذە الوث�قة إ� تحد�د الس�اسات الىت

ف ال�ل�ة والطالب/اآلباء واأل  ف ؛  بني مهات �حدد الحقوق والمسؤول�ات المتعلقة باألجهزة وكذلك المعلومات ذات الصلة باالستفسارات المتعلقة بالتأمني
ي الفصول الدراس�ة وال�قة/إساءة االستخدام ، واإلصالحات/الص�انة ، والتكال�ف ، فضال عن الخطوط الع��ضة ل��ف�ة م

حاولة التكنولوج�ا إلحداث تغي�ي �ف
. وتع��ز ممارسات التعلم الفعالة وال�فؤة  

 
. ي �شجيع

ي ال�ل�ة وستشاركوننا �ف
ف نوع�ة التعل�م/التعلم �ف ي تحسني

ي ع� ثقة بأنكم ، بوصفكم آباء ، ستدركون مدى أهم�ة هذە الخطوة �ف بدء تنف�ذ برنامج  و�نىف
1 - 1األجهزة من  . 

 
ام ، مع خالص التقدير واإلح�ت  

: كوالج اسالمك فا�ي  غ��ن مدير  جاي هالي  

 
Year 7 – 9 الصف السابع ا� التاسع     

  Purchase in one 

payment اء     ال�ش
 بدفعة واحدة 

 
 

 
O
R 

Purchase in instalments (Progressively billed in term fees – purchase 

over 3 years or terms left to Year 9) اء ع� أقساط (يتم    ل�ش
 ع� أساس الرسوم 

�
اء ع� مدى   -فرضه تدر�ج�ا   3ال�ش

وكة للسنة   فصولسنوات أو   ) 9م�ت  

Microsoft Surface GO 3  ما�كروسوفت   
 GO 3 السطح 

Year 7 الصف السابع    $1051 $87.58 (per term) بالفصل    

 
Year 8 الصف الثامن    $1051 $131.38 (per term) بالفصل    

 
Year 9 الصف التاسع    $1051 

 

$262.75 (per term) بالفصل    

Technology Levy (To facilitate 
ongoing support and software)  
�بة التكنولوج�ا (لتسه�ل   �ف

مج�ات) الدعم  المستمر وال�ب  

  

$200 per annum (payable at start Term 1) بالسنة تدفع ببدا�ة الفصل االول    

 

E-Textbooks ون�ة  كتب ال��ت

  

$400 per annum (payable at start Term 1)  ) بالسنة تدفع ببدا�ة الفصل االول    

 
Year 10 – 12 ي ع�ش   

الصف العا�ش ا� الثايف  

  Purchase in 
one payment   
اء   ال�ش
بدفعة  
 واحدة 

 
 
 

OR 

Purchase in instalments (Progressively billed in term fees – purchase 

over 3 years or terms left to Year 12) اء ع� أقساط (يتم     ل�ش
 ع� أساس الرسوم 

�
اء ع� مدى   -فرضه تدر�ج�ا   3ال�ش

وكة للسنة   فصولسنوات أو   )12م�ت  

Microsoft Surface Pro 7+  ما�كروسوفت 
 GO 7 السطح 

Year 10 الصف    
 العا�ش  

$1872 $170.18 (per term) بالفصل     

 
Year 11 الصف    $1872 $267.43 (per term) بالفصل     

 
Year 12 الصف    $1872 

 

$468.00 (per term) بالفصل     

Technology Levy (To facilitate 
ongoing support and software)  
�بة التكنولوج�ا (لتسه�ل   �ف
مج�ات)   الدعم المستمر وال�ب

  

$200 per annum (payable at start Term 1) بالسنة تدفع ببدا�ة الفصل االول      

 

E-Textbooks ون�ة  كتب ال��ت

  

$400 per annum (payable at start Term 1) بالسنة تدفع ببدا�ة الفصل االول      
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