
تقليدي ضمن الصف ال يعد دعم تجربة التعلم االفتراضية ألطفالكم جزءاً جوهرياً من نجاحهم أثناء التعلم في المنزل. وكما هو الحال تماماً في نموذج التعلم

عملية التدريس  في الدراسي وجهاً لوجه، سيتم تدريس جميع المواد/ اإلطارات المنهجية وتقديمها. ومن المتوقع أن يشارك أطفالكم، أثناء التعلم االفتراضي،

التعلم  شطةويكملون أنشطة التعلم المخصصة كل يوم. سيُظهرون دليًًل على المشاركة في التعلم االفتراضي اليومي من خًلل االنخراط بشكل مرٍض في أن

تعديًلت لك المخصصة واستكمال الواجبات إلثبات تعلمهم بحلول الموعد المحدد لهم. بالنسبة لذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من الطلبة، وسيشمل ذ

(. أما بخصوص متعلمي اللغة اإلنجليزية، فسيشمل ذلك تعديًلت التقييم إضافة إلى دعم عن بُعد IEPتعليمية وتقييمية كما هو محدد في خطة التعليم الفردية )

 (.ESLمن الصفوف المدرسية أو مدرس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )

 

والهاتف الذكي والبريد اإللكتروني  D2Lو Microsoft Teamsيمكن للمدرسين التفاعل مع طلبتهم عبر مجموعة متنوعة من الوسائل مثل 

  طوال اليوم. Teamsوال يتوقع أن يكون المدرسون أو الطلبة في اجتماع عبر برنامج 

دور أولياء األمور في التعلم 
 االفتراضي )للمرحلة االبتدائية( 

 التواصل مع المعلمين والمدرسين

أحدث االتصاالت ع بنتوقع من األطفال أثناء التعلم االفتراضي أن يشاركوا في الدراسة ويكملوا أنشطة التعلم المخصصة لهم كل يوم. ويعتبر البقاء على اطًل

 مع المدرس عامًلً أساسياً لدعم تجربة التعلم االفتراضي ألطفالكم.

 المتابعة المستمرة لًلتصاالت الواردة من معلمي األطفال 

 ).تأكد من معرفة متى وكيفية التواصل بشكل أفضل مع المعلمين )مثل البريد اإللكتروني والهاتف الذكي 

 وقت  ًلليُرجى العلم أن المعلمين يقومون بالتدريس خًلل اليوم التعليمي، تماماً كما هو الحال في الفصول الدراسية التقليدية، وأن االنقطاع خ

 التدريس سيؤثر سلباً على التدريس وتعلم الطلبة.

 درس عبر ال معالجة المخاوف المتعلقة بالطفل أو التدريس خًلل األوقات المحددة من المدرس، مثل قبل أو بعد المدرسة، ألن القيام بذلك أثناء أعطاء

 اإلنترنت مع الطلبة ليس مناسباً، كما أنه ال يحدث عادة أثناء التدريس التقليدي.

 .التأكد من بقاءكم وأطفالكم على تواصل مع مدرسيهم عندما يكونوا بحاجة إلى دعم تعليمي إضافي 

 

  دعم أطفالكم 

ن يصبحوا و أال أحد يتوقع أن يكون اآلباء مدرسين بدوام كامل أو أن يكونوا خبراء في التعليم والمحتوى التعليمي. وأحد أهداف الطلبة من الدراسة ه

تذتهم. بالنسبة أسامستقلين، ويتطلب نيل هذا الهدف الكثير من الممارسة! ستمنح متابعة أطفالكم على مدار اليوم دعماً لهم في متابعة الدروس والتواصل من 

صباح أو ال لألطفال األصغر عمراً، فسيعني هذا دعمهم في بداية اليوم ومتابعة تسجيل دخولهم على مدار اليوم. قد يوفر تسجيل الدخول لمدد طويلة في

 المساء لألطفال األكبر عمراً الدعم الذي يحتاجونه.

 .تذكروا، أنه ليس عليكم أن تكونوا مدرسين لضمان تعلّم أطفالكم 

 تكمتجنبوا الوقوف قريباً من أبنائكم عند كل درس. يحتاج الطفل إلى يُخطئ وأن يتفاعل مع اآلخرين ويتعلم الحضور، وقد يعيق وجودكم ومشاهد 

 الدائمة له كل ذلك.

 .قدموا الدعم وشجعوا أطفالكم في الوقت الذي تتوقعون منهم القيام بدورهم 

 أطفالكم ذة قاوموا الرغبة في المساعدة وتزويد أطفالكم باإلجابات... مواجهة الصعوبة مطلوبة، ونشجعها كي يتعلم األطفال! فمن المهم أن يعرف أسات

 ما يستطيع األطفال القيام به بشكل مستقل.

 اديُصممت الفصول الدراسية االفتراضية لدعم التدريس. فينبغي واحترم مساحة الفصل الدراسي، تماماً كما يجب فعله مع الفصل الدراسي االعتي . 

 أدناه، بعض األسئلة التي قد تساعدكم في البدء محادثة مع أطفالكم: 

 في الصباح، قد تسألون الطفل:

 ماذا ستتعلم اليوم؟ 

 لماذا ستتعلمه؟ 

 كيف ستعرف أنك تعلمت ذلك؟ 

 ما هي الموارد/ المواد التي ستحتاجها؟ 

  ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدك؟ 

 في نهاية اليوم، يمكنكم أن تسألوا:

 إلى أي مدى وصلت في واجبات تعلمك اليوم؟ 

 ماذا تعلمت/ مارست/ قرأت اليوم؟ 

 ما الشي الذي استمتعت به في درسك اليوم؟ 

 ما الذي كان سهًلً أو صعباً بالنسبة لك؟ 

 هل لديك أية أسئلة ألستاذك؟ 

  ماذا يمكنني أن أفعل ليكون نهار الغد جيداً بالنسبة لك؟ 



 ويشمل هذا معرفة:

 دخول ال كيفية تسجيل الدخول إلى نظام إدارة التعلم باستخدام اسم المستخدم الخاص بالطفل )سيحتاج األطفال األصغر سنًا إلى المساعدة في تسجيل
 كل يوم بينما يتم تشجيع األطفال األكبر سنًا على القيام بذلك بشكل مستقل.(

 .كيفية التنقل في الموقع 

 .كيف يتم تنظيم التعلم 

 .كيفية استخدام زر كتم الصوت عند وجود ضوضاء في الخلفية أو إللغاء كتم الصوت لإلجابة على األسئلة أو التفاعل مع الزمًلء 

  عد تساكيفية استخدام الكاميرا: شجع طفلك على إبقاء الكاميرا مفتوحة ألن رؤية الوجوه تساعد في بناء شعور باالنتماء للمجتمع الدراسي، كما
 اإلشارات المرئية األستاذ على معرفة ما إذا كان الطالب يفهم الدرس أم ال.

 .كيف يرفعون أيديهم 

 .كيفية تقديم الواجبات 

  .كيفية طرح سؤال على المدرس حول واجب دراسي ما 

  التعرف على األدوات والموارد 
لدعم التعلم عن بعد، وهذه هي الطريقة األساسية التي سيصل بها  (LMS(إدارة التعلم  نظام (HCDSB(يستخدم مجلس المدارس الكاثوليكية لمنطقة هولتن 

 Google(و/ أو  (Brightspace/D2L(منصات تعليمية مختلفة مثل  (HCDSB(أطفالكم إلى المحتوى التعليمي واألنشطة. يستخدم مدرسو المجلس 

Classroom) أما الطريقة التي يلتقي بها المدرسون بطلبتهم عبر اإلنترنت، فهي من خًلل برنامج .)Microsoft Teams) ولزيادة كفاءة عملية تعلم .

 ( كي تتمكنوا من مساعدة أطفالكم، وحسب حاجتهم. LMSأطفالكم، تعرفوا على ميزات نظام إدارة التعلم )

، فنرجو االتصال بعدتم تطوير الموارد التالية لدعم أولياء األمور. وللوصول إليها، انقروا فوق المستند. إذا واجهتكم مشاكل فنية تتعلق بنظام التعلم عن 
 .helpdesk@hcdsb.orgعبر البريد اإللكتروني:  HCDSBبمكتب المساعدة لمجلس مدارس 

 
 (D2L(. لغرض التواصل منصة التعليم (Firefox(أو  (Chrome(يُرجى مًلحظة أن متصفحات اإلنترنت التي يوصي المجلس باستخدامها هي 

 استحداث روتين منتظم 

ية القابلة تينسيدعم استحداث روتين منتظم أطفالكم في تولي مسؤولية تعلمهم وتنظيم يومهم المدرسي االفتراضي. كما يساعدهم إنشاء هذه اإلجراءات الرو

(. سيؤدي إنشاء جدول زمني لًلستيقاظ مبكراً، والذهاب إلى الفراش، 2102للتنبؤ األطفال على تنظيم أنفسهم بشكل أفضل، كما يقلل من توترهم )شانكر، 

فيشر، فراي  ان،وتناول وجبات الطعام، وتنظيف األسنان، والذهاب إلى المدرسة، وما غير ذلك، إلى تحسين جودة حياتهم وتقليل مستوى التوتر لديهم )وايزم

 (.2121وهاتي، 

  

طفالكم تتضمن ع أمن المهم جداً أن يشعر األطفال بأنهم ذاهبون إلى المدرسة، حتى أثناء المشاركة في التعلم عن بعد. إن إنشاء جداول مرئية أو مكتوبة م

لى الفراش، سيساعدهم ب إوقتاً لًلستيقاظ وارتداء المًلبس للمدرسة وتناول وجبات اإلفطار وإعداد الغداء والوجبات الخفيفة والقيام بالواجبات المنزلية والذها

 علي اتباع هذا الروتين ويمنحهم اإلحساس باألمان والثقة واالستقًللية واالستقرار في أوقات الشدة.

  

ساعة من النوم المتواصل لألطفال الذين تتراوح  00 - 9توصي الجمعية الكندية لعلم وظائف األعضاء بجدول منتظم للنوم واالستيقاظ، بما يشمل ما بين 

ل، طفعاماً. ويعّرف الباحث الكندي، الدكتور ستيوارت شانكار، والذي يُعد واحداً من المؤلفين الرواد عالمياً في التنظيم الذاتي وتنمية ال 02 - 5أعمارهم بين 

 يعّرف النوم على أنه مكون أساسي إلدارة اإلجهاد. فقد تؤثر قلة النوم على قدرة الطفل على إدارة طاقته وعواطفه طوال اليوم. 

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/teams_parents_quickstartguide.pdf
https://www.hcdsb.org/Students/Documents/Parent Intro to D2L.pdf


 روتين وقت النوم 

م منطقة هولتن تقديعزز روتين وقت النوم المنتظم عادات النوم الصحية ويساعد األطفال على تعلم االنتقال من نشاط اليوم المزدحم إلى االستقرار للنوم. و

(Routines that Make Family and School Life Easier (من خًلل دليل اإلجراءات الروتينية التي تجعل الحياة األسرية والمدرسية أسهل 

  بعض االقتراحات المفيدة لتأسيس روتين وقت النوم 

 

 مهارات األداء التنفيذي 

ط والتنظيم وتذكر خطييعد تطوير مهارات األداء التنفيذي أمراً مهماً لنجاح الطلبة في المدرسة وفي الحياة. تشمل هذه المهارات إدارة الوقت واالنتباه والت

  التفاصيل وتعدد الواجبات. 

 
الواجبات المتعددة  بينالوظيفة التنفيذية ومهارات التنظيم الذاتي هي العمليات العقلية التي تمكننا من التخطيط وتركيز االنتباه وتذكر التعليمات والتوفيق "“

يحتاج الدماغ ة، بنجاح. تماماً، مثلما يدير نظام التحكم في الحركة الجوية في مطار مزدحم من وصول ومغادرة العديد من الطائرات بأمان على مدارج متعدد

السلوك  تيحإلى مجموعة المهارات هذه لتصفية عوامل التشتيت وتحديد أولويات الواجبات، وتحديد األهداف وتحقيقها، والتحكم في الدوافع. كما أنها ت

 اإليجابي وتسمح لنا باتخاذ خيارات صحية ألنفسنا ولعوائلنا." 

 function/-concepts/executive-https://developingchild.harvard.edu/science/key(مركز تنمية الطفل: 

 يقدم مركز تنمية الطفل االستراتيجيات التالية لبناء هذه المهارات األساسية لدى األطفال: 

انقر على الصورة للوصول 

 إلى هذه المستندات. 

 توفير مكان مناسب للتعلم 

زوٍد باتصال جيد ت موفروا مساحة مناسبة ألطفالكم للتعلم، إن أمكن ذلك. فمن الناحية المثالية، سيتيح اختيار مكان هادئ ُمخصص للدراسة خالياً من الملهيا

و األبواب أبقباإلنترنت، لألطفال التركيز على أنشطة التعلم المدرسي والواجبات. تأكدوا من وجود شخص بالغ يشرف على عملية الدراسسة عبر اإلنترنت. 

 مفتوحة، ومارسوا السًلمة الرقمية جيداً.

 ما يؤخذ باالعتبار عند إنشاء مساحات العمل:
  تحديد مكان دراسة مخصص لكل طفل حيثما أمكن ذلك، ومن األمثل أن يكون خارج غرفة نومهم، وأن يكون هناك اتصال جيد

 باإلنترنت.
 .حاولوا المحافظة على اتساق المساحة بحيث تتشكل لديهم عادات متناسبة مع تلك المساحة 
 .احتفظوا بالتجهيزات الًلزمة للتعلم في تلك المساحة 
 .قللوا مصادر التشتيت واإلزعاج مثل التلفاز والهواتف المحمولة 
 .ضعوا خطط ألخذ فترات استراحة وحركة والحصول على بعض الماء أو الطعام 
 :ضعوا قواعد أساسية الستخدام تلك المساحة، منها 

 كيف ينبغي أن يتصرف اآلخرون في المنزل في تلك المساحة 
  كيف ينبغي أن يبقى أطفالكم في مكان واحد وال يتجولون في المنزل أثناء الدروس ألن هذا يشتت انتباه األستاذ والطلبة اآلخرين

 في الصف.
 .اجعلوا األطفال يغادرون تلك المساحة للقيام بأشياء أخرى، مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام والتواصل االجتماعي 
  تأكدوا من عدم قيام أفراد األسرة بإصدار أصوات مرتفعة أثناء الدروس عبر اإلنترنت 

Routines%20that%20Make%20Family%20and%20School%20Life%20Easier
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-3-to-5-year-olds.pdf
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-5-to-7-year-olds.pdf
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Executive-Function-Activities-for-7-to-12-year-olds.pdf


 تشجيع اللياقة البدنية

خارج  اضةيمكن أن يكون للتعلم االفتراضي في المنزل تأثير على النشاط البدني للطفل. شجعوا أطفالكم على االنخراط في أنشطة بدنية وممارسة الري

 دروس اللياقة البدنية المقدمة ضمن الدراسة عن بعد. امنحوهم كذلك وقتاً للنهوض والتنقل خًلل يومهم الدراسي االفتراضي. 

 

 

 (SOAR)ضبط النفس، ُحسن التصرف أثناء تأدية الواجبات، اإلنجاز واالحترام 

التي طورها كل من جيسيكا وجون هانيجان، التوقعات العملية للتعليم االفتراضي المتعلق بضبط النفس  (S.O.A.R(تحدد مصفوفة التعلم االفتراضي 

قد يجد اآلباء هذه المصفوفة  (Wiseman, Fisher, Frye & Hattie, 2121(وُحسن السلوك أثناء تأدية الواجبات واإلنجاز واالحترام، والمقتبسة في 

 مفيدة عند دعم أطفالهم بالسلوك المناسب عبر اإلنترنت.

 w.pdf-hannigans-matrix-pbis-learning-content/uploads/virtual -https://www.pbisrewards.com/wp 

 

 
 

 

ين ومفكرين علميجب أن يرى الطلبة في والَديهم أنهم أعظم المشجعين والمدربين لهم. ويعد دعم تجربة التعلم االفتراضية ألطفالكم وتوجيههم ليكونوا مت
 مستقلين جزءاً مهماً من نجاح الطالب وإنجازاته. 

 (S.O.A.R)مصفوفة التعلم االفتراضية 

 اتبع التعليمات 
 انتظر دورك للتحدث أو المشاركة 
 استخدم ميزة رفع اليد 
 قلل من التشتيت 
 استخدم ميزة المحادثة بشكل مناسب 

 سجل الدخول في الوقت المحدد 
 كن حاضراً/ شارك بفاعلية 
 نظم موادك 
 حدد أهدافاً يومية 
 دع المدرس يراك 
 ضع خطة بديلة عند انفصال االتصال 

 أكمل الواجبات في الوقت المحدد/ كن متابعاً لها 
  ًكن جاهزا 
 أكمل الواجبات التحضيرية 
 اطلب المساعدة من المدرس 
 شارك وساهم 
 اكتب بجمل كاملة 

 ضع المايكروفون صامتاً عندما يتكلم اآلخرون 
 احترم رأي اآلخرين 
 استخدم كلمات مهذبة 
  استخدم اسلوب الكتابة األنسب )الحروف الكبيرة، الخط

الغليض، المائل، الطرائف، وغيرها قد يثساء فهمها في 
 المجال الرقمي(

  ساعد اآلخرين أثناء الواجبات الجماعية وغرف االجتماعات
 المخصصة

 حل الخًلفات بشكل سلمي 

https://www.pbisrewards.com/wp-content/uploads/virtual%20-learning-pbis-matrix-hannigans-w.pdf

