
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  .(IEP)تعليمية وتقييمية كما هو محدد في خطة التعليم الفردية 

 .(ESL)من الصفوف المدرسية أو مدرس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

 

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

 طوال اليوم. Teamsيكون المدرسون أو الطلبة في اجتماع عبر برنامج 

دور أولياء األمور في التعلم 
 یة(ولثاناالفتراضي )المرحلة ا

 التواصل مع المعلمين والمدرسين

ت التصاالل واصوالتل اسائوعلى كافة ع الطالوم. ایل لمخصصة كم التعلاة طنشل أكمام وإلتعلیافي ب الطلرك ایشاأن قع ولمتن ام، ضيراالفتم التعلل اخال

 ب.الطضي للراالفتم التعلم اعر دفیوساسي لترأعنصهو 

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

 ور لحضن اعع اطالنق، وان اجھوجھا لویة دلتقلیاسیة درالول الفصافي ل لحاهو اتماما كما ، لتعلیميوم الیرة دوام افتل خالون سدرین لمعلمیأن افة رمع

 ب.الطلم اعلى تعلس ویدرلتاسلبا على ر ثؤلتعلیمي یت اقولل اخال

  ء لیاویسمح ألن لده. بعأو سة درلمل دوام اقبل مثدرس، لمابھا م لتي یعلمھت اقاوألل امعالجتھا خالب فیج، سئلةوف أو أمخان یدلوالد احدى ألن كاإذا

ء لیاویسمح ألن لدي. لتقلیس ایدرلتء اثناوح أمسمر یضاً غیب؛ وهو االطلامع ت نرإلنتاعلى م لمعلود اجل وضیة خالراالفتاسیة درالول اصور األما

 م.لمعلابة طشة لمخادردلاخاص ّیة دام ستخور األمافي بیئة ول خدلا

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

 ن والطلبة.فیوظلماصیة ولحمایة خصت نرإلنتر اسیة عبدرالول الفصت البیئاور صط لتقاو أو ایدلفیوت/ الصل اال  یسمح تسجی 

 

 رالعتبااا في ذھخب ألتي یجایخ وارلتا

باعیة ول رفصل ئیسیة خالرلایخ وارلتن اعلى بینة موا نویكم، وأن ضافي للتعلم إعدلى ون إما یحتاجدعنم مع معلمیھل تصااعلى ء لبقااعلى ب الطلانشجع 

 دورة. لن امن یرألخین اعیوألسبل المتممة خالت اجباوالأن الى ه االنتبااجى ریم. مھدتقد صم وركدالأولمتابعة مع اعلى م كدتساعوف س

 

 

 

  ك فلم طعد

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

 له كل ذلك.
 .قدموا الدعم وشجعوا أطفالكم في الوقت الذي تتوقعون منهم القيام بدورهم 
 أطفالكم ما ذة قاوموا الرغبة في المساعدة وتزويد أطفالكم باإلجابات... مواجهة الصعوبة مطلوبة، ونشجعها كي يتعلم األطفال! فمن المهم أن يعرف أسات

 يستطيع األطفال القيام به بشكل مستقل.
 دي.ُصممت الفصول الدراسية االفتراضية لدعم التدريس. فينبغي احترم مساحة الفصل الدراسي، تماماً كما يجب فعله مع الفصل الدراسي االعتيا 
 وأي استفسارات يجب طرحها على —يجب على أولياء األمور استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر أو مشاركة أي رسائلة أو صور غير محترمة

 مدرس الصف.

 ربع الفصل یةدالبا لنھایةا وللتحوم ای

  رفمبون 61ن، الثنیا ریرافب 4س، لخمیا ریرافب 5، لجمعةا

  ریرافب 8ن، الثنیا لیربأ 26ء، بعارألا لیربأ 22س، لخمیا

  لیربأ 21ن، الثنیا ونیوی 28ن، الثنیا  



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

 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، 2162للتنبؤ 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، 

 

أثناء تى بخصوص الحضور في الصفوف االفتراضية، فهو أمر مهم بالنسبة لنجاح الطفل. من المهم جداً أن يشعر األطفال بأنهم ذاهبون إلى المدرسة، ح

موعيد ة بالمشاركة في التعلم عن بعد. وكما في صفوف التدريس االعتيادية، سيسجل األساتذة الحضور عدة مرات في اليوم. والتوقعات أن يلتزم الطلب

 الحضور وإن يكونوا مهيئين وحاضرين ذهنياً خًلل وقت الدرس.

 

د حوم وایف، فإن غياب لصافي ت الدرس قس، وطول ویدرلتم ایاقلة أمع م. ولتعلرة اتیوعة رسب بسبظم لمنتور الحضدول ربع الفصل من أهمية اجيزيد 

 االعتيادي.سي درالل الفصن أيام اممن ريع الفصل الدراسي قد يعادل غياب يوم ونصف أو يومين 

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

يوصي المجلس باستخدام  

 (Chrome)متصفحات اإلنترنت 

. لغرض التواصل (Firefox)أو 

 (D2L)منصة التعليم 

 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؟ 

  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 )

 ويشمل ھذا 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 

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/teams_parents_quickstartguide.pdf
mailto:helpdesk@hcdsb.org


 ء لمسان اتیرو

ل فاطلألع اطنقوم دون النن امت ساعا 8-61ل یشموض لنھت اقاوم وأوللنظم مني منتدول زیاضیة بجرلن ایرلنفسیة للتماد ائوایة للفدلكنالجمعیة اصي وت

ن یوتكو تي ذالم ایظلتنل افي مجام لعالافي رواد لد احأبأنھ روف لمعر، اشانكاوارت ستیور كتدلدي، الكنث الباحاسنة.  64-61ن بیرهم عماراوح أتتن یذلا

 وم.لیدار افھ على مواطعواقتھ إدارة طق على راهلمدرة الكافي على قوم النص انقر ثؤین أن لنفسي. یمكط ابالضغم ساسي للتحكون أكمكوم لندد ایحل، فطلا

 

، یةذلتغوم، والنم ااظنك لذصحي بما في ة حیاط نصائح لنمون التهقة ط) في منParenting Your Teenقة" (راهلمن امة في سوألموة واألب"اقع ومر فوی

 ني.دلبط النشا، والشاشةت اقوو

 

 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 المراهقين:

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 

https://www.halton.ca/For-Residents/Children-and-Parenting/Parenting-teens/Parenting-Your-Teen
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/
https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/Activities-for-Adolescents.pdf


 تشجيع اللياقة البدنية

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

 ذلك فرص األنشطة الرياضية معاً كعائلة. 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
خمس مًلحظات لمساعدة ”مستقلين جزءاً مهماً من نجاح الطالب وإنجازاته. ولمزيد من المعلومات، فقد تجدون من المفيد قراءة منشورات منطقة هولتن 

( Digital Citizenship“ )المواطنة الرقمية“( و Tips to Help Your Teams Succeed in High School“ )فريقك على النجاح في المرحلة الثانوية
 ).Institute for Catholic Education—ICEالصادرة عن معهد التعليم الكاثوليكي )

 (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 جدوالً ومساحة إلكمال الواجبات 

 ضع المايكروفون صامتاً عندما يتكلم اآلخرون 
 احترم رأي اآلخرين 
 استخدم كلمات مهذبة 
  استخدم اسلوب الكتابة األنسب )قد يُساء فهم

الحروف الكبيرة، الخط الغليض، المائل، الطرائف، 
 وغيرها في المجال الرقمي(

  ساعد اآلخرين أثناء الواجبات الجماعية وغرف
 االجتماعات المخصصة

 حل الخًلفات بشكل ودي 

https://www.pbisrewards.com/wp-content/uploads/virtual%20-learning-pbis-matrix-hannigans-w.pdf
https://iceont.ca/digital-citizenship/
https://www.halton.ca/Repository/5-Tips-to-Help-Your-Teen-Succeed-in-High-School

