
 األمر ولي عزيزى
 ".كويتيت" اإلنترنت عبر التدريب منصة فى واللعب التدرب الدراسى العام هذا ابنتك أو البنك يُمكن
 .البَْرناَمج   ُملصق على الدخول تسجيل بيانات إيجاد يُمكنك

 كويتيت؟ ما
 التالميذِفىِ"كويتيت"لألطفال فى مرحلة التعليم االبتدائى. يُنفذ منصةِتدريبِعبرِاإلنترنتِكويتيت،ِهىِ

  والتدريبات، المهام إنجاز عند. المعلم لهم أعدها التى المهام
  أنواع كل الحقًا األطفال يشهد الكويتونس، بواسطة(. نقود" )كويتونس" األطفال يربح

 . رائعة لعب بيئة فى الُمذهلة المغامرات
 كويتيت؟ لماذا

  وجميلة حفزةمُ  بطريقة طفلك تُّمكن أداة عن عبارة كويتيت،
 يزيدِمن التدريب على المادة الدراسية للفصل وتكرارها. ثبت علميًا أن ُعنصر اللعب 

  المدرس يستطيع:  الفرق مالحظة عملية جًدا تُسهل" كويتيت" أن على عالوة. األطفال لدى التحفيز
 كلِ هكذاِيتدرببمجردِنقرةِبسيطةِعلىِزرِالفأرةِضبطِالتدريباتِعلىِمستوىِالتلميذ.ِ

 . بيئة إنترنت آمنة، وُمغلقةوكلِهذاِفىِطفل حسب الُمعدل الخاص به. 
 ؟ تعمل كيف

 التدريب -
 !المنزلية فروضك وأنجز الدخول سّجل ،www.kweetet.be/leerling تّصفح: ُمدرب خالل من بالتدريب تقوم
 .تيونز آي أو بالى جوجل من بك الخاص التابلت على مجانًا" ليريت" تطبيق بتحميل قُم أو
 اللعب -

 تصفح. اللعب من تتمكن كي واحدة مرة التثبيت ملف تحميل عليك ينبغى
www.kweetet.be الُخطوات اتبع هناك، التحميل تجد سوف". تلميذ أنا" على وانقر 

 .وماك ويندوز التشغيل ألنظمة ُمتاح التحميل. شاشتك على
  أو" بالى جوجل" فى وتجده جانيم" ليريت" تطبيق التابلت؟ على أيًضا اللعب تود هل
 ".تيونز آي" خالل من

 أمر كّولى الُمتابعة
  www.kweetet.be تصفح! هذا يُمكنك ؟"كويتيت" على طفلك به يقوم ما متابعة تود هل

 .البَْرناَمج   ُملصق على إيجادها يُمكن التى طفلك بيانات ُمستخدًما الدخول سّجل". تلميذ أنا" على وانقر
  وماذا أحرزها التى النتائج أي طفلك؛ عليها حصل التى تلك المهام أي اآلن ترى
 .اللعبة في حدث
 اسأل؟
  في المتكررة األسئلة على نظرة ألق   و www.kweetet.be/leerling/faq تصفح
 .بنا االتصال فى أيًضا تتردد ال. هناك سؤالك عن اإلجابة تجد ربما. اإللكتروني موقعنا
 .help@kweetet.be اإللكتروني البريد عبر إلكترونية رسالة له أرسل. سرور بكل المساعدة مكتب من" توني" دكيُساع سوف
 واالحتـرام التـقدير فـائـق مـع

 "كويتيت" فريق
 
 

 بروج،   بى – 8000فخ، هوكه بات كلينه  3
 E help@kweetet.be, www.diekeure.be, hr brugge 12 225, btw-be 405 108 325, 050456656 ت

 

kweetet_ouderbrief_aug2017.indd   5 17/08/17   16:22


