لمحة شاملة عن التعلّم عن بعد للعائالت
معلومات ونصائح لدعم تعلّم طفلكم في المنزل

جدول محتويات التعلم عن بعد
يحتوي العرض التقديمي التالي على معلومات وموارد مهمة لدعم
األطفال من الوالدة حتى الصف الثاني عشر في تعلمهم عن بعد.
العنوان

الجمهور

رقم الشريحة

الرضّع واألطفال الصغار الذين يبلغون 3
أعوام ،وأطفال  4أعوام الذين سيبلغون 5
أعوام.

7-3

التالميذ من صف الروضة حتى الصف
الثاني عشر.

19 - 8

جميع التالميذ التابعين إلدارة اتلعليم

30 - 20
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التعليم عن بعد للتالميذ منذ الوالدة إلى الصف 5
يحتوي الجزء التالي على معلومات خاصة بالرضع ،واألطفال الصغار ،واألطفال
الذين يبلغون  3أعوام ،وأطفال  4أعوام الذين يقتربون من  5أعوام.

3
من الوالدة إلى سن الخامسة

كيف يبدو التعلم عن بعد لألطفال الصغار؟
تذكروا أن األطفال يحبون اللعب  -في أي وقت ،وفي أي مكان ،وبأي شيء تقريبًا.
أثناء اللعب ،يتعلم األطفال عن العالم من حولهم ويمارسون مهارات مهمة.
إن منزلكم مليء بالفعل بفرص التعلم! يمكنكم استكشاف الموارد في شرائح العرض
التالية لدعم التعلم عن طريق:
•
•
•
•

الحفاظ على روتين يومي مناسب لكم وألسرتكم حتى يعرف الجميع ما يمكن توقعه.
مساعدة طفلكم على البقاء على اتصال مع اآلخرين من خالل المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.
الحفاظ على روابط قوي يساعد األطفال على استمرار الصمود واالزدهار.
التحدث مع طفلكم حول فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19وسبب إغالق المدارس.
يقدم فرصًا هامة للتعلم من خالل اللعب.

4
من الوالدة إلى سن الخامسة

أنشطة لألطفال الصغار
راجعوا موقع الطفولة المبكرة :الصفحة الرئيسية للتعلم في المنزل للحصول
على إرشادات حول كيفية مساعدة طفلكم على التعلم في المنزل.
• في موقع التعلم في المنزل :تحتوي موارد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على أنشطة
منظمة حسب العمر والموضوع .هذه األنشطة ال تحتاج ألي مواد أو قد تحتاج لمواد يمكن
العثور عليها بسهولة في المنزل.
• يمكنكم أيضًا استكشاف صفحة التعلم في المنزل :موارد إضافية إليجاد أنشطة رقمية مرحة
وأنشطة عبر اإلنترنت
5

كمكمالت لتعلم طفلكم .ويشمل أيضًا برامج وخدمات مدينة نيويورك ،ومعلومات مفيدة
لآلباء.
تسليط ضوء خاص :راجعوا صفحة
نمو مدينة نيويورك إليجاد أنشطة تبني الدماغ ودمجها في
لحظات الحياة اليومية.
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من الوالدة إلى سن الخامسة

التحدث عن فيروس كورونا المستجد
( )COVID-19مع األطفال الصغار
اعثر على اقتراحات لكيفية التحدث إلى طفلك حول  .فيروس كورونا
المستجد ( )COVID-19في دليل أسر األطفال الصغار أثناء إفترة غالق
المدرسة.
يمكنكم أيضا ً إيجاد تحديثات حول فيروس كورونا المستجد في الموقع
اإللكترونينمو مدينة نيويورك :تحديثات فيروس كورونا صفحة تحديثات
 ،Coronavirusبما في ذلك معلومات محدثة عن:
•
•
•
•
•

6

رعاية األطفال
الطعام
اإلسكان
الدعم العاطفي
أساليب دعم هامة أخرى
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من الوالدة إلى سن الخامسة

التواصل مع موظفي برنامج الطفل الصغير
موظفو برنامج الطفل الصغير هم رهن اإلشارة لدعمكم .يمكنك التحدث معهم
حول:
•

إعداد روتين يومي
االحتفال بنشاط قمتم به أنت وطفلكم
لديكم أسئلة حول التعلم في المنزل
تم تكليف الموظفين بإجراء تفاعلين اثنين مع كل طفل أو عائلة في كل أسبوع.

•

سيتم احتساب التفاعالت األسبوعية على أنها حضور لطفلكم.

•
•

تواصلوا مع موظفي البرنامج بطريقتكم المفضلة (الهاتف أو البريد اإللكتروني أو
االتصاالت الرقمية األخرى).
• إذا كان طفلكم غير قادر على المشاركة في تفاعالت التعلم عن بعد التي يوفرها البرنامج ،يرجى
إبالغ البرنامج وسوف يقوم بتوفير التسهيالت التي تناسب احتياجات عائلتكم.

7
من الوالدة إلى سن الخامسة

التعلم عن بعد من صف الروضة إلى الصف 12
يحتوي القسم التالي على معلومات خاصة بالتالميذ من صف الروضة حتى
الصف .12

صف الروضة  -الصف 12

8

التعلم عن بعد
• يتيح التعلم عن ُبعد لطفلكم مواصلة التعلم من معلميه عبر
اإلنترنت .سيكون طفلكم قادرً ا على المشاركة في الدروس
وإتمام الواجبات من المنزل.
• يمكن لطفلكم التعلّم عن بعد بواسطة أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر
والهواتف واألجهزة اللوحية.
• كل مدرسة لديها منصة خاصة بها على اإلنترنت للتعلم عن
بعد .تستخدم العديد من المدارس برنامج
(.)Google Classrooms

صف الروضة  -الصف 12
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كيف يبدو التعلم عن بعد؟
يمكن أن يكون التعلّم عن بعد لطفلكم "متزامن" ،أو "غير متزامن" ،أو مزيجا ً من االثنين.
في التعلّم "غير المتزامن" ،سوف يشارك طفلكم في الدورس في الوقت الذي يختاره.
●

قد تبدو الدروس كفيديوهات مسجّ لة مسبقاً ،ومختارات من المواد للتالميذ ليقرؤوها ،ومنصات مناقشات على االنترنت مع
زمالئهم.

ت قد ت ّم تحديده.
وفي التعلّم "غير المتزامن" ،يشارك طفلكم في الدورس مع معلمه وزمالئه في وق ٍ
●

قد تكون الدروس باستخدام المعلمين والتالميذ لكاميرا الفيديو والتجاوب مع بعضهم البعض.

صف الروضة  -الصف 12
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أنشطة للتالميذ من صف الروضة إلى الصف 12
تحتوي صفحة أنشطة للتالميذ لدينا على مواد وموارد يمكن للعائالت
استخدامها لدعم تعلم أطفالهم في المنزل.
األنشطة متوفرة لكافة المستويات الصفية والمواد الدراسية.
هذه األنشطة ال تحل محل ما يتعلمه طفلكم عند تواجده بالمدرسة أو عند
التعلّم عن بعد مع معلميه.
هنالك أيضا ً أنشطة لعم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة و متعلمي اللغة
اإلنجليزية.

صف الروضة  -الصف 12
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بوابة التعلّم عن بعد
تحتوي بوابة التعلّم عن بعد على كافة أدوات التعلم على االنترنت لطفلكم.
يلزم التالميذ استخدام حساب التلميذ بادارة التعليم الخاص بهم للدخول إلى
بوابة التعلّم عن بعد .ينتهي هذا الحساب بـ ”.”@nycstudents.net
• يمكنكم إيجاد اسم المستخدم الخاص بطفلكم أو كلمة المرور في صفحة الخدمة
الذاتية في حساب التلميذ(ة) .
والمكون من  9خانات في تقرير كشف الدرجات
َّ
• يمكنكم إيجاد رقم التعريف لطفلكم
الخاص به أو في بطاقة هوية التلميذ الخاصة به ،أو في حساب التلميذ بادارة التعليم
لمدينة نيويورك ).(NYCSA Account

@nycstudents.net

زوروا

صف الروضة  -الصف 12
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ما هي بوابة التعلّم عن بعد؟
عندما يقوم طفلك بتسجيل الدخول إلى بوابة التعلم عن بعد،
سيتمكن من الوصول إلى ثالث أدوات تعليمية مهمة.
• برنامج غرفة صف جوجل ()Google Classroom
• محور التعلّم ()TeachHub
• برنامج ()Microsoft Office 365

صف الروضة  -الصف 12
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برنامج غرفة صف جوجل
()Google Classroom
 Google Classroomهو منصة أساسية عبر اإلنترنت
حيث يمكن للطالب:
•
•
•
•

إكمال وتسليم الواجبات
المشاركة في الدروس
التواصل مع معلميهم
الحفاظ على أعمال الصف في ملف على شبكة اإلنترنت

صف الروضة  -الصف 12
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األدوات المتوفرة في غوغل
باإلضافة إلى غرف الصفوف من غوغل ،فإن طفلكم لديه حساب بشكل
آلي الستخدام العديد من األدوات االلكترونية في منصة غوغل .بعض هذه
األدوات هي:
•
•
•
•
•
•
•

 Docsلمشاهدة وانشاء الوثائق.
 Gmailلرسائل البريد اإللكتروني.
 Driveلتخزين ملفاتهم على االنترنت
 Slidesلمشاهدة وانشاء عروض الشرائح.
 Formsإلكمال االستبيانات واالختبارات القصيرة على االنترنت أو صنعها.
 Sheetsلمشاهدة وانشاء جداول البيانات.
 Meetلالستخدام كوسيلة آمنة لالجتماعات بالفيديو أو االجتماعات الصوتية مع
المعلمين والزمالء.
تذكير

صف الروضة  -الصف 12
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محور التعلّم ()TeachHub
 TeachHubهو منصّة على االنترنت فيها موارد للتعلم لعدة مستويات
ومواد الدراسية.
يمكن للتالميذ استخدام هذه األدوات للوصول إلى الموارد مثل الكتب
االلكترونية أو األلعاب التعليمية للتدريب على ما تعلّموه.
كما يمكن للمعلمين أيضا ً استخدام هذه الموارد للمساعدة في دروسهم.

صف الروضة  -الصف 12
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برنامج ()Microsoft Office 365
 Microsoft Office 365تو ِّفر لطفلكم امكانية الوصول إلى
األدوات على االنترنت مثل:
•
•
•
•
•

برنامج ) (Wordالنشاء الوثائق ومراجعتها.
برنامج ) (PowerPointالنشاء عروض الشرائح.
برنامج فرق العمل ) (Teamsكوسيلة آمنة للمشاركة في اجتماعات الفيديو
أو الصوت مع معلميهم وزمالئهم.
برنامج ) (Excelالنشاء برامج الجدولة ومراجعتها.
برنامج ) (OneDriveلتخزين ملفاتهم على االنترنت
تخدم

صف الروضة  -الصف 12
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التواصل مع مدرستكم
يمكنكم االستمرار في طلب عقد اجتماعات عبر اإلنترنت أو مكالمات
هاتفية مع مدرستكم لمناقشة طرق دعم طفلكم.
لدى كل مدرسة خطة للتواصل ،وتتضمن الخطة تفاصيل حول كيف
يمكن للعائالت االتصال بمعلمي أطفالها ،مثل استخدام البريد االلكتروني
أو الهاتف أو الرسائل النصّية.
إذا كنتم ال تعرفون الطرف الذي عليكم االتصال به ،أرسلوا بريداً
سق شؤون اآلباء بمدرستكم.
إلكترونيا ً إلى من ِّ
• تعرَّ ف على معلومات االتصال والموقع االلكتروني لمدرستك باستخدام صفحة
إيجاد مدرسة .
• انقروا على "الملف الكامل للمدرسة" ثم انقروا على "معلومات عامة"

صف الروضة  -الصف 12

18

التواصل مع منطقتكم التعليمية
في حال لم تتمكنوا ألي سبب من األسباب من التواصل مع
مدرستكم ،اتصلوا بمكتب المنطقة التعليمية الذي تتبع لها مدرستكم،
أو اتصلوا على رقم الهاتف  311أو بالخط الساخن لمساعدة اآلباء
على الرقم .)718( 935-2200
سق شؤون القيادة العائلية أو بمنسق خدمات دعم
اتصلوا بمن ِّ
العائالت من مكتب المنطقة التعليمية الخاصة بكم.
كما يمكنكم أيضا ً إيجاد معلومات االتصال الخاصة بهم باستخدام
صفحة إيجاد مدرسة.
• انقروا على "الملف الكامل للمدرسة" ثم انقروا على "أطراف االتصال
بالمنطقة التعليمية"

صف الروضة  -الصف 12
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التعليم عن بعد للتالميذ منذ الوالدة إلى الصف 12
يحتوي القسم التالي على معلومات ذات صلة بجميع طالب إدارة التعليم.

من الوالدة إلى الصف 12

20

معلومات هامة حول التعلّم عن بعد

أطلقت المدارس العامة بمدينة نيويورك في يوم  23مارس/آذار 2020 ،مبادرة التعلّم عن بعد لجميع التالميذ حتى نهاية العام الدراسي .2020-2019
زوروا الموقع االلكتروني  www.schools.nyc.govللحصول على المعلومات المتعلقة بالتعلّم عن بعد.

من الوالدة إلى الصف 12

تق ِّدم صفحتنا الرئيسية تحديثات هامة بخصوص مدارسنا وتعلم
طفلكم.

بإمكان جميع سكان مدينة نيويورك الحصول على ثالث وجبات
طعام مجانية في اليوم من يوم االثنين حتى يوم الجمعة .ابحثوا
عن موقع للوجبات المجانية بالقرب منكم.

زوروا صفحة أنشطة للتالميذ إليجاد موارد من أجل دعم تعلم طفلكم في المنزل
من صف الروضة إلى الصف  ،12أو في مرحلة الطفولة المبكرةLearn at :
 Homeصفحة التعلم في المنزل لمعرفة كيفية مساعدة طفلكم الرضيع ،أو
الصغير ،أو في مرحلة ما قبل المدرسة على التعلم في المنزل.

يمكن للعائالت التي تحتاج أجهزة متصلة باإلنترنت لتعلّم أطفالها
عن بعد ،طلب الجهاز من خالل إكمال استمارة طلب الجهازأو
االتصال على رقم الهاتف  718-955 -5100الرقم الفرعي .5

تق ِّدم صفحة األسئلة المتكررة أجوبة على األسئلة المطروحة حول
الوصول إلى التعلّم عن بعد والخدمات للتالميذ.

مراكز اإلثراء المحلية ( )RECsتقدم رعاية األطفال المستجيبين
األوائل .إذا كنتم تعتقدون أنكم مؤهلين ،أكملوا استبيان مراكز
اإلثراء المحلية.

21

علم بالمستجدات
ابقوا على ٍ
زوروا الموقع االلكتروني  www.schools.nyc.govللحصول
على المعلومات المتعلقة بالتعلّم عن بعد.
أرسلوا كلمة " "COVIDإلى رقم الهاتف  692-692للحصول على
التحديثات حول (.)COVID-19
إن موقعنا االلكتروني مدعوم بخاصية ترجمة غوغل
( .)Google Translateيمكنكم اختيار لغتكم المفضَّلة في الجزء
العلوي من الصفحة.

من الوالدة إلى الصف 12

22

أجهزة للتعلّم عن بعد
يمكن لألسر التي هي بحاجة إلى جهاز لطفلها طلب الجهاز من خالل
إكمال استمارة طلب جهاز أو االتصال على رقم الهاتف
 718-955-5100الرقم الفرعي .5
• هذه األجهزة "موصولة باالنترنت" وال تحتاج خدمة االنترنت بالمنزل
للوصول إلى التعلّم عن بعد.
• سوف يتم طبع األنشطة الدراسية وارسالها بالبريد العادي إلى التالميذ الذين
الزالوا ينتظرون األجهزة.

سيُطلب منكم في استمارة طلب الجهاز الموافقة على اتفاقية استعارة جهاز
التلميذ(ة) .هذه االتفاقية موجودة بعدة لغات وتوضِّح كيف يمكن للتالميذ
استخدام األجهزة.
تعرفوا على المزيد على صفحة توزيع أجهزة آيباد .

من الوالدة إلى الصف 12
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الحصول على الدعم التقني
راجعوا صفحة األدوات والدعم التقني الخاصة بنا للحصول على
الدعم في أي من أدوات التعلم الرقمي الخاصة بنا ،بما في ذلك
برامج  Google Classroomو  Microsoft Office 365و
 Zoomوبوابة التعلم عن بعد.
إذا استمريتم في إيجاد صعوبات ،قوموا بتعبئة
نموذج الدعم التقني للعائالت وسوف يتصل بكم أحد الموظفين
لمساعدتكم في حل المشكلة.

من الوالدة إلى الصف 12
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مراكز اإلثراء اإلقليمية
مراكز اإلثراء المحلية ( )RECsهي أماكن يمكن فيها ألطفال
المستجيبين األوائل والعاملين في مجال تسليم الطعام والمطاعم،
والعديد من العاملين في الخطوط األمامية ،الحصول على الرعاية
بـأمان بينما يقوم آباؤهم بخدمة المدينة.
مراكز اإلثراء اإلقليمية ( )RECsأبوابها من الساعة  7:30صباحا ً
حتى  6:00مسا ًء من يوم االثنين حتى الجمعة ،وتتواجد هذه
المراكز في كافة المناطق التعليمية.
إذا كنتم تعتقدون أنكم مؤهلين ،أكملوا استبيان مركز اإلثراء
المحلي الذي يتضمن قائمة كاملة بالعاملين المؤهلين.

من الوالدة إلى الصف 12
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وجبات مجانية
بإمكان جميع سكان مدينة نيويورك الحصول على ثالث وجبات
طعام مجانية في اليوم من االثنين إلى الجمعة.
تقدم مراكز الطعام وجبات لألطفال والعائالت من الساعة 7:30
صباحا ً إلى  11:30صباحا ً وللراشدين من الساعة  11:30صباحا ً
إلى  1:30ظهراً.
ال يلزم التسجيل أو تقديم بطاقة الهوية .يمكن للراشدين واألطفال
ت واحد.
استالم ثالث وجبات في وق ٍ
ابحثوا عن مواقع تقديم الوجبات المجانية بالقرب منكم .يمكن
للوالد(ة) أو ولي(ة) األمر استالم وجبات الطعام ألطفالهم.
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األسئلة المتكررة
زوروا صفحة األسئلة المتكررة للحصول على أجوبة على األسئلة
التي تخطر على األسر والتالميذ أثناء هذا الوقت المقلق.
سوف نواصل تحديث المواضيع الهامة في هذه الصفحة مثل:

•
•
•
•
•

التدريس وتقدير الدرجات
الحضور
وحدات الكريديت والتخرج
الخدمات المتخصصة
متطلبات االمتحانات
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خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة في التعلّم عن بعد
بالنسبة للتالميذ في سن المدرسة ،إذا كان لدى طفلكم برنامج للتعليم الفردي ) ،(IEPفيجب أن تكون مدرستكم قد تواصلت معكم بشأن خطة التعلم عن بعد للتعليم لذوي
االحتياجات الخاصة .تصف هذه الخطة اإلرشادات والخدمات التي ستدعم تقدم طفلكم في أهداف برنامج التعليم الفردي.
بفصل خاص في بيئة متكاملة ( )SCISأو فصل
بالنسبة لتالميذ برامج ما قبل المدرسة التابعة إلدارة التعليم ،إذا كان لدى طفلك برنامج التعليم الفردي ( )IEPيوصي
ٍ
خاص ،فيجب أن تكون مدرستكم على اتصال معكم بشأن خطط التعلم عن بعد .تالميذ مرحلة ما قبل المدرسة الذين لديهم برامج للتعليم الفردي ( )IEPsتوصي بالخدمات
ذات الصلة و  /أو خدمات المعلم المتجول للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ( )SEITفقط يحصلون على الخدمات عن بعد من خالل العالج عن بعد.
ستبذل مدرستكم كل جهد ممكن لجعلهم يستمرون في تلقي الدروس من نفس المدرسين والمعلمين المساعدين الذين يعلمونهم عاد ًة.
إذا لم تناقشوا هذه الخطة مع مدرستكم ،فيرجى التواصل مع مدرس طفلكم و  /أو مقدم الخدمات ذات الصلة.
تع ّرفوا على المزيد حول خطة التعلّم عن بعد في صفحة المعلومات وحول الموارد األساسية لدعم طفلكم في صفحة التعلم في المنزل .
إذا
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خدمات االتالميذ متعلمي اللغة اإلنجليزية في برنامج التعلم عن بعد
أنشأت كل مدرسة خطة للتعلم عن بعد على مستوى المدرسة للتالميذ متعلمي اللغة اإلنجليزية ولمتعلمي اللغة اإلنجليزية السابقين.
سيستمر طفلكم في تلقي تعليمات موجهة باللغة اإلنجليزية مع مقدار مناسب من الدعم بلغته األم .سيتم تقديم هذه الخدمات إما من طرف
معلمين مُعتمدين بشهادات مناسبة أو بالتعاون معهم .إذا لم تناقشوا بعد كيف سيتم دعم طفلكم في تطوير لغته ،فيرجى التواصل مع
مدرس طفلكم.
تعرفوا على المزيد في صفحة المعلومات والموارد اإلضافية لدعم طفلكم على صفحة التعلم في المنزل.
إذا
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) حولNYCDOE( روابط ادارة التعليم لمدينة نيويورك
التع ّلم عن بعد
وجبات طعام مجانية
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/free-meals

إدارة التعليم لمدينة نيويورك
https://www.schools.nyc.gov/

أجهزة للتعلم عن بعد
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution

أنشطة للتالميذ
:12  الصف- • صف الروضة
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students
:5 • من الوالدة إلى الصف
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-forstudents/early-childhood

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment- مراكز اإلثراء المحلية
help/regional-enrichment-centers
البدء في استخدام جهاز آيباد إدراة التعليم الخاص بكم
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipad-distribution/gettingstarted-with-your-ipad
األدوات التقنية والدعم
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-andsupport
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األسئلة المكررة حول التعلّم عن بعد
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remotelearning
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