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 یمثل التعلم عن بعد تحدیات وفرًصا ال تصدق للمعلمین وأولیاء األمور والطالب. تتطلب الظروف المتغیرة لهذا العام قدًرا كبیًرا من
 .المرونة والمرونة مع انتقال التعلم من المنزل إلى المستوى السادس والعودة مرة أخرى

 نحن نقر بأن ظروف كل شخص مختلفة. التعلم األكثر تركیًزا واستقاللیة من المنزل أسهل لبعض الطالب واألسر من غیرهم. حتى
 الشباب البارعون في استخدام التكنولوجیا الرقمیة قد یواجهون صعوبات مع التكنولوجیا التعلیمیة. في حین أن بعض جوانب التعلیم قد
 ال تنتقل بسهولة إلى البیئات عبر اإلنترنت ، ال یزال بإمكان الطالب تعلم مهارات جدیدة وتطویر كفاءات شخصیة وأكادیمیة مهمة في
 .بیئات التعلم عن بعد. نظل ملتزمین بتوفیر تجربة تعلیمیة عن بعد قریبة من "الفصل الدراسي الحقیقي" قدر اإلمكان

 .ستحدد هذه اإلرشادات ترتیبات التعلم عن بعد والتوقعات والدعم من خالل توفیر الوضوح والشفافیة لجمیع اآلباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصائح التعلم عن بعد

 إنشاء إجراءات روتینیة وتوقعات من .1
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 المهم تطویر عادات جیدة من البدایة. قم بإنشاء روتین مرن وتحدث عن كیفیة عمله بمرور الوقت. قم بتقسیم األیام إلى أجزاء یمكن التنبؤ
 بها باستخدام الجدول الزمني لطفلك كنقطة بدایة. یجب على الطالب االستیقاظ وارتداء مالبسهم واالستعداد للتعلم كما لو كانوا یسافرون إلى
 .الشكل السادس

 اختر مكاًنا جیًدا للتعلم .2

 قد ال تعمل مساحة التعلم العادیة لعائلتك ألداء الواجبات المنزلیة العرضیة لفترات طویلة. حیثما أمكن ، قم بإعداد موقع مادي مخصص
 لألنشطة التي تركز على التعلم. إذا كان ذلك ممكًنا ، فتأكد من أنه هادئ وخاٍل من عوامل التشتیت ولدیه اتصال جید باإلنترنت. أبِق
 .األبواب مفتوحة ، ومارس السالمة الرقمیة الجیدة. مدرسینا ومعلمینا سیفعلون الشيء نفسه

 البقاء على اتصال .3

 Google Classroom سیتواصل المعلمون بشكل منتظم من خالل منصاتنا على اإلنترنت وبیئات التعلم االفتراضیة بما في ذلك
 أیًضا لتسجیل التقدم واإلشادات Cedar والبرید اإللكتروني والنص. قد یكون مدرسونا ومعلمونا أیًضا على اتصال عبر الهاتف. سنستخدم
 واالهتمامات. إذا أثار المعلمون أو المعلمون أي مخاوف ، فسیتم دائًما محاولة االتصال بالطالب وأولیاء األمور قبل تسجیل المعلومات في
Cedar. إذا كانت لدیك مخاوف ، أخبر شخًصا ما. 

 الفردي ألطفالهم - إذا لم تكن متأكًدا من تفاصیل تسجیل الدخول الخاصة بك ، Cedar یمكن لجمیع اآلباء / مقدمي الرعایة الوصول إلى
 .فیرجى االتصال بمعلم طفلك

 .مساعدة الطالب على التعلم الخاص بهم .4

 ال أحد یتوقع من اآلباء أن یكونوا مدرسین بدوام كامل أو أن یكونوا خبراء في التعلیم والمحتوى. قدم الدعم والتشجیع ، وتوقع أن یقوم
 ، Longley Park أطفالك بدورهم. النضال مسموح به وتشجیعه! ال تساعد كثیرا. أن تصبح مستقًال یتطلب  الكثیر من الممارسة. في
 یتفاعل طفلك عادًة مع الطالب اآلخرین وأي عدد من البالغین مئات المرات كل یوم. ستستمر العدید من هذه التفاعالت االجتماعیة من
 .مسافة بعیدة ، لكنها ستكون مختلفة. ال یمكنك استبدالهم جمیًعا ، وال بأس بذلك

 ابدأ وانتهى الیوم بتسجیل الوصول في .5

 :الصباح ، قد تسأل

●  ما هي الفصول / المادة التي لدیك الیوم؟
●  هل لدیك أي تقییمات؟
●  كیف ستقضي وقتك؟
●  ما هي الموارد التي تحتاجها؟
●  ما الذي یمكنني فعله للمساعدة؟

 في نهایة الیوم قد تسأل: إلى

●  أي مدى وصلت إلى مهام التعلم الخاصة بك الیوم؟
●  ماذا اكتشفت؟ ما كان صعبا؟
●  ماذا یمكننا أن نفعل لجعل الغد أفضل؟

 هذه المحادثات األساسیة الموجزة مهمة. یساعد تسجیل الوصول الطالب على معالجة التعلیمات التي تلقوها من معلمیهم ، كما یساعدهم
 على تنظیم أنفسهم وتحدید األولویات. ال ینجح كل الطالب في التعلم عن بعد ؛ البعض یكافح مع الكثیر من االستقالل أو عدم وجود هیكل.
 یمكن أن تساعد إجراءات تسجیل الوصول هذه في تجنب التحدیات وخیبات األمل الالحقة. یساعدون الطالب على تطویر اإلدارة الذاتیة
  .والوظائف التنفیذیة التي تعتبر مهارات أساسیة للحیاة

 إدارة التوتر واالستفادة القصوى من المواقف غیر العادیة .8

 نحن نمر بفترة اضطراب كبیر في روتیننا الطبیعي وأسالیب حیاتنا ، وهناك قدر كبیر من القلق في العالم اآلن. قد تتصاعد المشاعر وقد
 یشعر طفلك بالقلق أو الخوف ؛ كآباء ، قد تكون أیًضا متوتًرا وقلًقا. في هذه الظروف ، غالًبا ما یكون من الممكن إعادة صیاغة التحدیات
 على أنها فرص: لقضاء الوقت مًعا ، واكتشاف أفكار واهتمامات جدیدة ، واستثمار الطاقة واالهتمام في األنشطة التي غالًبا ما یتم دفعها
 جانًبا بسبب المهام والمسؤولیات الیومیة. ینصح الخبراء بأنها فكرة جیدة أن تبطئ وتجد الجمال وتستمتع بفوائد غیر متوقعة والتعبیر عن
  .االمتنان من خالل مساعدة اآلخرین
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 مراقبة الوقت على الشاشة وعلى اإلنترنت .9

 التعلم عن بعد ال یعني التحدیق في شاشات الكمبیوتر سبع ساعات ونصف الساعة كل یوم. سیهدف المعلمون إلى بناء مجموعة متنوعة ،
 لكن ذلك سیتطلب بعض التجربة والخطأ قبل أن یجد الجمیع التوازن بین تجارب التعلم عبر اإلنترنت وخبرات التعلم غیر المتصلة
 ."باإلنترنت في األماكن القریبة. اعملوا مًعا إلیجاد طرق لمنع "وقت التوقف" من أن یصبح مجرد "وقت أمام الشاشة

 تواصل بأمان مع األصدقاء ، وكن لطیًفا .10

 تالشت اإلثارة األولیة إلغالق النموذج السادس بسرعة عندما بدأ الطالب یفقدون أصدقائهم وزمالئهم ومعلمیهم. شجع التواصل مع
 األصدقاء من خالل وسائل التواصل االجتماعي وغیرها من التقنیات عبر اإلنترنت - ستساعد دروسنا الحیة في دعم ذلك. یمكن للطالب
 أیًضا إنشاء مجموعات التعلم من األقران الخاصة بهم مع زمالئهم الطالب حیث یمكنهم مناقشة المهام ودعم بعضهم البعض. ذكر الجمیع
 بأن یكونوا مهذبین ومحترمین ومناسبین في اتصاالتهم. أبلغ عن القسوة والمشاكل األخرى حتى یحافظ الجمیع على عالقات صحیة
 .وتفاعالت إیجابیة

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول الزمني ما
 

 مقدار التعلم عن بعد الذي تتوقع أن یقوم به طفلك؟

 نهج التعلم عن بعد لدینا ممزوج. هذا یعني أنه ستكون هناك مجموعة متنوعة من جلسات التعلم "الحیة" عبر اإلنترنت مع مهام ومهام
 .مستقلة

 (انظر المثال أدناه - Cedar یجب على جمیع الطالب اتباع جدولهم الزمني العادي (والذي یمكن الوصول إلیه من خالل
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 :بالنسبة لكل جلسة محددة زمنًیا ، قمنا بتعیین التوقعات التالیة
 

●  "دقیقة على األقل "التعلم المباشر 30
○  هذا لن یكون دائًما 30 دقیقة في جزء واحد - یمكن للمدرسین تقسیم 30 دقیقة إلى جزأین أو 3 أجزاء لدعم إكمال

 المهام
 

●  هذه أداة مراجعة - Google Classroom سیتم تسجیل العناصر المهمة للجلسات الحیة ویمكن للطالب الوصول إلیها على .
 .رائعة ویمكن أن تقدم دعًما إضافًیا إلكمالها مهام مستقلة. ومع ذلك ، فهو لیس بدیًال كامًال للدروس الحیة
 

●  هناك توقع بأن ینضم الطالب إلى الجلسات الحیة ما لم تمنع الظروف ذلك
○  إذا كان الطالب یواجه صعوبات ، مثل الوصول إلى جهاز أو اتصال باإلنترنت ، أو ظروف شخصیة أو مرض ، یجب

 علیه االتصال بمعلمه / مدرسه إلعالمه ویمكنه الوصول إلى درس في وقت الحق - ستتاح للطالب الفرصة للدخول في
 .مركز التعلم المستقل) إلكمال العمل مع الوصول إلى تكنولوجیا المعلومات) ILC النموذج السادس في

○  سیتم تسجیل حضور الطالب في الجلسات عبر اإلنترنت ومراقبتها - إذا لم یتمكن الطالب من الوصول إلى الجلسة
 عالمة مؤجلة) عند إكمال العمل. (لن تؤثر العالمة) D المباشرة (لسبب محدد كما هو مذكور أعاله) ، فسیتم إعطاؤه
 (المؤجلة سلًبا على الحضور الكلي
 

●  .باإلضافة إلى 30 دقیقة من "التعلم المباشر" سیتاح المعلمون للجلسة المجدولة بالكامل للطالب لطلب الدعم إذا لزم األمر
 

●  ستتبع الجلسة المجدولة زمنًیا نهًجا مختلًطا - مزیًجا من التعلم المباشر والمهام للطالب إلكمال
 
 المشاركة في التعلم عن بعد أمر بالغ األهمیة - بینما ننتظر تأكیًدا من الحكومة ومجالس االمتحانات فیما یتعلق بدرجات نهایة الدورة
 .التدریبیة والترتیبات ، من المهم أن الطالب مواصلة التعلم وإظهار التقدم
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 التكنولوجیا
 

  .من المهم الوصول إلى جهاز ، Google Classroom لدعم التعلم المباشر واستخدام
 
 نحن نتفهم أن بعض الطالب ال یمكنهم الوصول إلى جهاز كمبیوتر محمول ونستمر في العمل مع الطالب لتزویدهم باألجهزة عند الحاجة -
 .إذا كانت لدیك أیة مخاوف بشأن الوصول إلى جهاز ، فیرجى االتصال بنا ویمكننا تقدیم تحدیث
 
 اتصال اإلنترنت - إذا كان الطالب یستخدمون هاتًفا أو جهاًزا لوحًیا لالتصال بالدروس الحیة (أثناء انتظار الوصول إلى جهاز كمبیوتر
 .لدعم الطالب Data Sims محمول) ولكن لدیهم مشكالت تتعلق بالبیانات ، فیرجى إخبارنا بذلك. لدینا وصول إلى
 
Google Classroom - هذا هو منصتنا الرئیسیة للتعلم. لكل من فصول / دورات طفلك ، سیكون لدیهم حق الوصول إلى Google 
Classroom. یمكن أن تتضمن هذه المنصة جمیع موارد وأدوات التعلم للدورة التدریبیة: 
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●  روابط إلى جلسات مباشرة
●  تسجیالت للدروس السابقة
●  المهام وأوراق العمل
●  روابط إلى موارد أخرى
●  المهام الرسمیة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السالمة / البروتوكوالت عبر اإلنترنت ال تزال
 

 .حمایة ورفاهیة طالبنا على رأس أولویاتنا. لقد وضعنا بروتوكوالت للتعلم عن بعد لدعم ذلك ومواصلة اتباع إجراءات الحمایة

 :البروتوكوالت

 - عند حضور درس متدفق مباشر و / أو مسجل ، یجب على الطالب

●  إیقاف تشغیل الكامیرا والمیكروفون الخاص
●  بهم فقط تشغیل المیكروفون و / أو الكامیرا الخاصة بهم في اتجاه المعلم
●  سلوك أنفسهم كما یفعلون في إعداد الفصل الدراسي ، والحفاظ على النموذج السادس توقعات السلوكارتِد
●  مالبس مناسبة - كما لو كنت تحضر النموذج السادس للدروس-
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 یمكنك توقع ما یلي من معلمینا / مدرسینا عند بث مباشر للدروس: یتم بث

●  الجلسات وتسجیلها على خلفیة محایدة
●  لن یتم عرض أي شيء شخصي ستكون
●  الجلسات خاصة للمجموعة
●  سیتم ارتداء اللباس المناسب
●  .النظر في عالمات التبویب األخرى المفتوحة في المتصفح ، في حالة مشاركة الشاشة
●  استخدام لغة احترافیة في جمیع األوقات
●  تنفیذ توقعات الشكل السادس للسلوك

 إذا كانت لدیك أیة مخاوف بشأن عدم اتباع هذه البروتوكوالت ، یرجى االتصال بالنموذج السادس في أقرب وقت ممكن. وبالمثل ، إذا
 insurance@longleypark.ac.uk كانت لدیك أیة مخاوف بشأن الحمایة ، فیرجى إرسال برید إلكتروني إلى

 هناك ثروة من المعلومات المتاحة حول السالمة اإللكترونیة العامة. یمكنك استخدام الروابط التالیة أو زیارة موقعنا على اإلنترنت لمزید من
 المعلومات

www.longleypark.ac.uk 

https://nationalonlinesafety.com/wakeupwednesday/safe-remote-learning-in-education-how-to-en
sure-safer-use- للتكنولوجیا 

https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/parents-and-carers  

https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zctjkty  

 كما سیتم تقدیم الطالب المعلومات من خالل برنامج تعلیمي

 

 االتصاالت
 .االتصاالتبین الموظفین والطالب واآلباء / أولیاء أمر مهم للغایة في دعم عملیة التعلم عن بعد

 :یمكن للطالب االتصال بمعلمیهم / معلمیهم من خالل الطرق التالیة

●  إرسال برید إلكتروني إلى
● Google Classroom سیتواصل 

 :المعلمون مع أولیاء األمور والطالب من خالل ما یلي

●  رسالة برید إلكتروني
●  نص
● Google Classroom 
●  هاتف

 :یمكن ألولیاء األمور االتصال بالمعلمین من خالل الطرق التالیة
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●  (إرسال برید إلكتروني إلى مدرسین / مدرسین محددین (مثال معطى مع جدول زمني - الصفحة 5
●  enquiry@longleypark.ac.uk - إرسال برید إلكتروني إلى االستفسارات العامة
●  الهاتف - 01142625757 - لوحة التبدیل الرئیسیة

 مزید من الدعم

 إذا كان لدیك أي أسئلة أو استفسارات عامة حول التعلم عن بعد ، فسنقوم بإجراء جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة لآلباء. سیتم إرسال روابط
 .الجلسات عبر الرسائل النصیة والبرید اإللكتروني وستكون قادًرا على طرح أسئلة محددة على فریق من الموظفین
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