
 

Welcome Letter - October 2021 

Dear Parents and Students, 

  

Welcome back to a new academic year! We are excited to have our students back to continue a 

successful journey of learning. We have once again dedicated this summer to planning and 

development efforts that aim to continuously enhance the learning experience for all students. 

According to the regulations of the Ministry of Education, students will be returning to school 

for 5 days a week. We continue to be committed to all safety and precautionary measures for 

the well being of our students and staff throughout this pandemic. Please check the website 

www.olsmaadi-eg.com for more information regarding the new academic year. 

Teachers are looking forward to making the best use of our time with students. At the same 

time, we are ready for any scenario that may require online learning. Teachers have been 

creating rich online interactive content through our new and updated online platform, the 

O.L.S. HUB.  

What is the O.L.S. HUB? 

The new O.L.S. hub is a new online learning platform that enables teachers and students to: 

○ Upload / view learning content  

○ Deliver interactive lessons to students 

○ Assess and test students 

○ Send notifications and announcements 

○ Keep track of students’ work and grades 

 

The new O.L.S. HUB will be launched soon after the start of the academic year. Before students 

receive their usernames and passwords to access the HUB, students and parents will be 

receiving: 

● Video tutorials explaining how to use the HUB 

● A Handbook that includes step-by-step instructions on how to use the HUB 

● In-school training for students by teachers  

 

Best regards, 

O.L.S. Administration 

 

 

http://www.olsmaadi-eg.com/


 

 الساده اولياء االمور والطالب

 :تحيه طيبه وبعد 

 بنجاح ةالتعليمي ةالعملي ةبنائنا الطالب لمواصلأ ةمتطلعون لعودنهنئكم بالعام الدراسي الجديد ونحن 

ة التعليمي ةستمرار الي تحسين العمليإا العام للتخطيط وتنميه الجهود التي تهدف بذوقد خصصنا صيف ه

 .  للطالب

وسنستمر في ايام باالسبوع  5لمده  ةبالمدرس ةنتظام الدراسإوالتعليم سيتم  ةوبناء علي تعليمات وزاره التربي 

 .الطالب والمعلمين  ةلسالم ةحترازيجراءات اإلاتباع اإل

بالعام الدراسي الجديد  ةللحصول علي المعلومات الخاص ةالموقع الرسمي للمدرس ةيرجي مراجع

eg.com-www.olsmaadi 

ي ع الطالب وفي نفس الوقت استعدت المدرسه للتحول ألويتطلع المعلمون الي االستخدام االمثل للوقت م

من خالل  "اون الين" عبر االنترنت عن بعد وقد قام المعلمون بعمل محتوي فنيسيناريو يتطلب فيه التعلم 

 . (HUB) ةالجديد ةالمنص

 

 2022-2021الدراسي  للعام ةللمدرس ةالتعليمي ةعن تحديث المنص ةالمدرس ةدارإتعلن 

 ةالجديد ةالمدرس ةوسيتم تفعيل منص (HUB) العام الدراسي ةبعد بداي 

  والمنصه التعليميه الجديده تمكن المعلمين والطالب من: 
 .ةالفيديوهات التعليمي ةتحميل ومشاهد -

 . للطالب دروس تفاعليةتقديم  -

 . ختبار الطالبإتقييم و -

 . خطارات والتعليمات للطالبرسال اإلإ -

 . تهمعمال الطالب ودرجاأتتبع  -

 

  سيتم إطالقHUB .بعد وقت قصير من بداية العام الدراسي 

 ةبهم للوصول للمنص ةسم المستخدم وكلمه المرور الخاصإن يتلقي الطالب أبل ق 

 :سيتلقي الطالب وأولياء األمور   OLS HUB ةالجديد ةالتعليمي
 . HUBدروس فيديو تشرح كيفية استخدام  -

 . HUBستخدام إكتيب يتضمن إرشادات حول كيفية  -

 . التدريب في المدرسة للطالب من قبل المعلمين -

 

 

http://www.olsmaadi-eg.com/

