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 نظرة عامة على خطة التعلم عن بعد
 

رأس الخيمة  -الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد اإلجراءات والنهج الذي ستضعه مدرسة جيمس وستمنستر 

إغالق المدرسة. سوف نستمر في تقديم تعليم فعال ومتميز من خالل خطة التعلم عن موضع التنفيذ في حالة 

 .بعد

 

تنا في مدرسة جيمس ويستمنستر رأس الخيمة ، نحن ملتزمون بتقديم تعليم عالي الجودة وتحقيق مهم

إيجاد وسائل فعالة للقيام بذلك في ظل ظروف استثنائية قد تتطلب إغالق الحرم لمتعلمينا. نحن ال هوادة في 

الكامل. في مثل هذه الظروف ، التزامنا هو توفير وسيلة بديلة للتعليم في شكل خطة التعلم عن بعد. ب المدرسي

،  متابعة عملهاالتجربة التي سيحصل عليها الطالب عندما تظل المدرسة في     يحدد برنامج التدريب السريع

. على المدرسيبسبب إغالق الحرم  ا  ين على الذهاب إلى المدرسة فعليولكن عندما يكون الطالب غير قادر

يمكن لمدرسينا تقديم تعليمات  اال انه ، المدرسةالتعلم في  ان يغني عنال يمكنه  التعلم عن بعد الرغم من أن

 .ي بيئة عبر اإلنترنتقوية تسمح للطالب بالوفاء بالمعايير المتوقعة ف

 

والبيانات التوجيهية وتوقعات المنهج. سيتم تمكين  وستمنستر مع مهمة وستمنستر للتعلم عن بعد تتوافق تجربة

طالبنا لتحقيق أهداف تعليمية محددة بوضوح ؛ لدينا فرص للتعاون عبر اإلنترنت لحل المشاكل الحقيقية ؛ 

التحديات ؛ أن تكون مدعومة بالنمذجة ، والتمايز ، وردود الفعل  تحمل المخاطر الفكرية والمثابرة من خالل

الفردية ، وفرص التفكير والمراجعة. الهدف من ذلك هو أن يواصل متعلمونا إلهامهم وشغفهم ودوافعهم 

 .الذاتية للوصول إلى أهدافهم التعليمية

 

درسونا المتفانون بالتخطيط الدقيق لدينا يتطلب شراكة حقيقية. أوالً ، يلتزم م خطة التعلم عن بعد نجاح

والمحافظة على التواجد عبر اإلنترنت وتقديم مالحظات منتظمة. سيحتاج طالبنا إلى تحقيق الحافز 

، ستحتاج أسرنا إلى دعم هذا  اً العمل الالحق عبر اإلنترنت. أخيروالحضور والمشاركة في كل جلسة و

الوضع البديل للتعليم في البيئة المنزلية. ستستمر نتيجة تجارب التعلم هذه في دعم التقدم األكاديمي للطالب 

 .وستكون حريصة على االهتمام بالرفاه االجتماعي والعاطفي للطالب

 

ً ، فإن هذه الظروف توفر أيضتغيير على الرغم من أن هذا الوقت مليء بالتحديات من عدم اليقين وال فرصة  ا

الستكشاف فرص تعلم مبتكرة لطالبنا. لدينا البنية التحتية وأعضاء هيئة التدريس على استعداد لدعم المتعلمين 

لمواجهة هذا  وستمنستر لدينا. طالبنا ملتزمون بشكل استثنائي وسيصلون إلى أي مناسبة أمامهم. تم إعداد

 .ان استمرار ودعم مجتمعناعمل بال كلل لضمالتحدي وسن
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 التوقعات من فريق قيادة المدرسة

 

مستوي ونموذج ما هو متوقع لكل عضو في مجتمع التعلم  وستمنستر أوالً وقبل كل شيء ، حدد قادة

 .لدينا. الدعم اليومي للمسؤولين ووجودهم واستجابتهم على اإلنترنت أمران ضروريان

 

 االدوار والمسؤوليات
 

شاملة للجميع.  توضح القائمة أدناه بعض االلتزامات التي من المتوقع أن تتعهد بها ولكنها ليست كذلك

 .مجتمع التعلمك أو حاجة من وجهة نظرنا حدثكقادة ، مهمتنا هي االرتقاء إلى أي 

 

 .تطوير ومراقبة وضبط خطط األقسام للتعلم عن بعد •

 .والمجتمع األممع الطالب  خطة التعلم عن بعد مشاركة •

 .التواصل مع الموظفين وأولياء األمور على أساس يومي •

 .خطة اتعلم عن بعد الدعم / الموظفين وأولياء األمور خالل •

 .تعلم الطالبلفعال لخطة التعلم عن بعد والمسؤولية عن ضمان التنفيذ ا •

ان مشاركة الموظفين الغياب بانتظام لضم تجاهوحضور الطالب والتصرف  حضور المعلمينرصد  •

 .والطالب في توقعات التعلم عن بعد

دعم مع أي مشاكل فنية قد تنشأ مع المنصات عبر اإلنترنت المستخدمة من خالل فريق دعم  •

 .تكنولوجيا المعلومات لدينا

 .ساعة 24الرد على رسائل البريد اإللكتروني في االمتثال لمعاييرنا ال تزيد عن  •

عي للطالب وأولياء األمور وتحليل النتائج إلجراء التغييرات الالزمة على نشر استطالع أسبو •

 .البرنامج

 قسم لكلاالستمرار في عقد االجتماعات المجدولة بانتظام  •

، وغيرها من االجتماعات المقررة األساسي القادة حضور اجتماعات القيادة العليا ، اجتماعات •

 .بانتظام
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 من المعلمالتوقعات 

 

، من المتوقع أن تحافظ على توقعاتنا العالية بشأن االحتراف والسلوك.  وستمنستر كمدرس بدوام كامل في

 .نتيجة لذلك ، حددنا التوقعات على مستوى المدرسة للمعلمين أدناه

 

 توقعات المعلم على مستوى المدرسة
 

صباًحا إلى  8:00لعادية. )أي من تكون متاحاً للطالب والزمالء وأولياء األمور خالل ساعات العمل ا •

 .مساًء( 2:30

 .في نظام المتابعة بانتظام اولياء األمورتوثيق التواصل مع  •

 .تقديم الدروس كما متوقع من المدرسة •

  .اتباع جدول الحصص الحالي للصف •

 .تقديم اختبارات و أنشطة كما التعلم لألسبوع •

 .التفاعالت حسب االتفاقات شعبة لدعم تعلم الطالبتقديم تقييمات / ردود الفعل /  •

 .تتبع التحصيل اليومي للطالب والتقدم المحرز •

 .تواصل مع طالبك على أساس يومي •

  .تخصيص عمل ذي معنى مخصص الحتياجات الطالب •

قت التعاون مع أعضاء آخرين في فريقك أو قسمك لتصميم خبرات التعلم عن بعد لتعلم الطالب خالل و •

 .التخطيط التعاوني المجدول أو المتفق عليه

 

 توقعات المعلم المتخصص
 

 :التربية الرياضية •

 .لتمارين واألنشطة البدنية للطالب ومشاركتها مع معلمي وعائالت الفصلمجموعة من اقم بتطوير 

 

 :فنال •

o  منزلها ، وأن تنشئ بنًكا من أن تضع في اعتبارك الموارد واألدوات التي قد ال تمتلكها العائالت في

 .المشروعات واألنشطة للطالب ومشاركتها مع معلمي وعائالت الفصل

 

 :الموسيقى •

o  أن تضع في اعتبارك األدوات أو الموارد التي قد ال تمتلكها العائالت في منزلها ، وأن تنشئ بنًكا من

 .األنشطة للطالب ومشاركتها مع معلمي وعائالت الفصل

 

 :األجنبية الحديثةاللغات  •

o فكر في كيفية إظهار وتقييم أنشطة التحدث واالستماع. 

 

 :عربى •

 .وفقًا لخطط المدرسة التعلم عن بعد التعاون مع الزمالء في تصميم تجارب

 .تطوير خبرات تعليمية عالية الجودة

o التواصل مع الطالب وأولياء األمور وتقديم مالحظاتهم في الوقت المناسب. 

o التواصل بين التعلم األسبوعي والواجب المنزلي وفقًا التفاقيات المدرسة. 
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 :اسالمية تربية •

 .وفقًا لخطط المدرسة التعلم عن بعد التعاون مع الزمالء في تصميم تجارب

 .تطوير خبرات تعليمية عالية الجودة

o  المناسبالتواصل مع الطالب وأولياء األمور وتقديم مالحظاتهم في الوقت. 

 .التواصل بين التعلم األسبوعي والواجب المنزلي وفقًا التفاقيات المدرسة

 

 عندما تفكر في يومك التعليمي ، تأكد من الحفاظ على ما هو مألوف بالنسبة لك

 .استخدم التطبيقات واالشتراكات وأدوات التعلم األخرى التي يجيدها طالبك .الطالب

 الدمج )اإلحتياجات الخاصة(:المدرسين المرافقين لطالب 
 
 .حافظ على التواصل الفردي مع الطالب المعينين •

 .التواصل بانتظام مع مدرسي المادة أو الفصل الذين يقومون بتدريس طالب الدمج •

 .تأكد من إضافتك كمتعاون في كل منصة تعليمية •

قائمة الحاالت الخاصة بك لدعم مدرسي المادة أو ، للطالب على  عرض للسقاالت أو تعديل المهام ، وفقًا للتوصيات •

 .الفصل الدراسي

 .تمييز الدروس واألنشطة للطالب المادة أو معلم الفصل في معلمساعد  •

لضمان نجاحهم في التعلم عن  اولياء األمورو / أو  االحتياجات الخاصة التواصل بانتظام مع الطالب على سجل •

 .بعد

ميلية للطالب على قائمة الحاالت الخاصة بك الذين قد يستفيدون من ممارسة إضافية لسد توفير أنشطة تعليمية تك •

 .الفجوات األكاديمية والمناهج الدراسية

 

 :)مدرس الظل(مساعدي دعم التعلم

 

التخطيط التواصل بانتظام مع معلمي الفصول الدراسية لتحديد الطرق التي يمكنك من خاللها دعم الطالب والمساهمة في  •

 والتعليم

 .مراقبة تعلم الطالب وتقديم مالحظات للطالب ، بناًء على طلب المعلمين والفرق التي تدعمها •

 

 :التوصيات

 

 .، يمكنك التفكير في هيكل الدرس التالي عند تخطيط كتل التعلم الخاصة بك

 مسبق؟التعلم الما هو الخطاف الخاص بك؟ كيف ربطت هذا الدرس بـ تحضير المتعلم

 تعليمات صريحة؟ ما هو محور هذا الدرس؟ كيف سوف تقدم مدخالت التعلم الجديد

 كيف سيتفاعل الطالب مع العملية التعليمية الجديدة؟ الممارسة

 كيف تحدد التقدم الذي تم إحرازه؟التقييم 

 

 كمحترف مسؤول عن تعلم الطالب ، سيقوم المعلمون بتوفيرهم

 .نفيذه للفئات المعنيةإدخال ما يشبه هذا وكيفية ت

 

 

http://www.gemswestminsterschool-rak.com/


 

Updated on March 2020* This document is subject to change throughout the academic year 

Page | 7 

 

 لنضعها في اإلعتبار:نقاط 

 

بشكل مختلف عن كيفية التواصل وإعطاء  االنتقال إلى التعلم عن بعد لن يكون بسيًطا أو سهالً. سيحتاج المعلمون إلى التفكير

الطالب  أستمرار ضمانتصميم الدروس والمهام التي هي أصيلة وذات مغزى ؛ وكيفية  التعليمات وتقديم المالحظات ؛ كيفية

هدف إلى مساعدة المعلمين في جميع األقسام على التفكير في تأدناه  في التعاون والتواصل مع اآلخرين. النقاط العشر المقدمة

 .مواجهة في التحول إلى التعلم عن بعد التحديات التي سيفعلونها

 
 في وستمنستر: لرعاية والدعماوثقافة العطف  التزام -1

، قد يتعرض طالبك للتوتر أو القلق.  (خطة التعلم عن بعد) المدرسة الذي يؤدي إلى تنفيذ خطة التعلم عن بعدإغالق 

في المناهج الدراسية ، خذ وقتك لتقييم الرفاهية النفسية والجسدية والعاطفية لطالبك. كيف حالهم؟ كيف  التعمققبل 

 .في مكانها خطة التعلم عن بعد طالما أن حال أسرهم؟ استمر في تسجيل الوصول المنتظم مع طالبك

 

 :قم بتقييم ظروف طالبك للتعلم عن بعد -2

 

بينما يتمتع معظم الطالب بوصول موثوق عبر اإلنترنت في المنزل واألجهزة الالزمة لالنتقال إلى التعلم عن بعد ، 

حول فإن اآلخرين لن يفعلوا. يجب أن يتذكر المعلمون أن ظروف كل عائلة ستختلف ويجب عليهم تجنب االفتراضات 

ولياء أمورهم تأكيد موقعهم )ربما ليس اإلمارات العربية التي يواجهها الطالب. اطلب من الطالب و / أو أالقيود 

التي يمتلكها الطالب.  المتحدة( والمنطقة الزمنية ؛ ما إذا كان الوصول إلى اإلنترنت موثوقًا به أم ال ؛ وما األجهزة

 .مع العائالت وتجنب االفتراضات بأن ظروف جميع الطالب متماثلة اً افتح حوار

 

 :التمسك بما هو مألوف -3

، يجب على المعلمين االستمرار في استخدام قنوات  خطة التعلم عن بعد خاصة في األسابيع األولى بعد االنتقال إلى 

االتصال الحالية وأنظمة إدارة التعلم. بمعنى آخر ، التزم بما هو مألوف لدى طالبك. يجب أن يتذكر المعلمون أنه على 

من خالل التعلم عن بعد ، فإن اآلخرين سوف يكافحون. في حالة  الرغم من أن العديد من الطالب سوف يزدهرون

بقاء المدرسة مغلقة لفترة أطول من الوقت ، فقد يصبح من الضروري استكشاف منصات تعليمية جديدة أو مختلفة 

 .مألوف التزم بما هوتوفر تجارب مختلفة. في البداية ، 

 

، سيكون أحد التحديات التي خطة التعلم عن بعد خالل تنفيذ كثيريجب علي وستمنستر تطبيق نظرية القليل أفضل من ال -4

تواجه المعلمين هو كيفية تبسيط المحتوى بشكل أفضل ورفع مستوى التعلم األكثر أهمية للطالب. بمعنى آخر ، يحتاج 

الدروس والواجبات. قد يكون من  وصول ، بما في ذلك سرعة تبني نظرية القليل أفضل من الكثيرالمعلمون إلى 

 .اً خطيط على المدى الطويل أمًرا صعبالصعب أيًضا معرفة المدة التي قد يستغرقها إغالق المدرسة ، مما يجعل الت

 

بعد سنوات أو عقود من اآلن ، كيف سيتذكر طالبك  يتذكرونها إمكانيات جديدة لطالبكوانتهز اغتنم الفرصة   -5

تحقيق بعض الحياة الطبيعية  يعمل عليم عن بعد يجب أن ين أن التعلالظروف التي أدت إلى إغالق المدرسة؟ في ح

والروتينية في حياة الطالب ، يجب أال يتجاهل المعلمون الفرص الناتجة عن إغالق المدارس. قد يطلب المعلمون من 

الكتابة اإلبداعية  علي تنمية كتابة اليومياتب االحتفاظ بمجلة يومية طوال فترة إغالق المدرسة. يمكن أن تساعد الطال

الطالب على معالجة أفكارهم واهتماماتهم وعواطفهم ، ال سيما في أوقات األزمات. قد يستخدم وتساعد األخرى 

والموسيقى. عالوة على ذلك ، قد يوفر اإلغالق المدرسي رسم ًضا ، بما في ذلك الفيديو والالطالب الوسائط األخرى أي

أيًضا فرًصا أخرى للحياة الواقعية لدراسة الظواهر العلمية المرتبطة بالوضع ، وكيف تقوم وسائل اإلعالم باإلبالغ ، 

ددة وكيف تستجيب الحكومات ، والعديد من الفرص األخرى الغتنام الفرصة وتصميم تجارب تعليمية جديدة متع

 . التخصصات لطالبنا
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توفير مساحة للتعلم الشخصي يمكن للتعلم عن بعد أن يوفر فرًصا للطالب لتخصيص ماذا وكيف ومتى يتعلمون.  -6

يمكن للطالب االنتقال بمرونة وحرية أكبر عبر المحتوى عندما ينشئ المعلمون مناهج غير خطية. يمكن للتعلم عن 

قد يؤدي إغالق المدارس أيًضا  . SAM Learning مثل علم في أماكن مختلفةبعد أيًضا أن يوفر للطالب فرصة للت

ما المتاحف وصاالت االعالم.  إلى خلق فرص لتعلم أكثر أصالة ، خاصة إذا كان الطالب منتشرين في جميع أنحاء

هذه التجارب العرض والحفالت الموسيقية والنصب التذكارية التي قد يواجهونها في أماكنهم؟ كيف يمكنهم تبادل 

 البديلة مع زمالئهم في الفصل؟ كيف يمكن تمكين الطالب إلنشاء مسارات وخبرات التعلم الخاصة بهم؟

 

مصممي الخبرة ؛ ميسرو التعلم عند االنتقال إلى التعلم عن بعد ، من المهم بشكل خاص للمعلمين أن يفكروا في  -7

ي المعرفة(. يضع التعلم عن بعد أهمية قصوى على أنفسهم كمصممين للخبرات وميسرين للتعلم )على عكس موزع

قدرة المعلم على التفكير بشكل أعمق حول كيفية تقديم المحتوى وتصميم الخبرات وتدريب الطالب على مالحظات 

مدروسة ومحددة. يحتاج المعلمون إلى تهيئة الظروف التي يكون لدى الطالب فيها إحساس واضح بالغرض ، وفرص 

سهم ، وتجارب تتيح لهم العمل نحو إتقان. سيساعد ذلك الطالب على البقاء متحمسين ومشاركين في للتعبير عن أنف

 .التعلم ، حتى عندما ال يكونون جسديًا في المدرسة

 

تصميم خبرات تعلم غير متزامنة عند إغالق المدرسة وانتشار الطالب عبر العديد من المناطق الزمنية ، ال يزال  -8

توصيلهم بشكل غير متزامن. على سبيل المثال ، يمكن للمدرسين استخدام منتديات مناقشة مألوفة أو بإمكان المعلمين 

للسماح بردود الطالب والحوار خالل فترة زمنية محددة ، مع العلم أن الطالب قد ال  و أدوات مثل حجرة الدراسة في

 .يكونون جميعهم متصلين باإلنترنت في الوقت نفسه بالضبط

 

 

خبرات تعلم متزامنة عندما يتعلق األمر بمشاركة الطالب وتعلمهم ، فإن العالقات لها أهمية على اإلنترنت تصميم  -9

، فقد يكون الطالب قادرين على التجمع لمرات التعلم المتزامنة وستمنستر , بقدر ما هي شخصية. إذا تم إغالق حرم

ال يزال التعاون مهًما ، وهناك طرق عديدة يمكن وتطبيقات أخرى.  Google Meet عبر دردشة الفيديو باستخدام

 .للمدرسين تعزيزها من خالل التعلم المتزامن

 

فكر بطريقة مختلفة عن التقييم ، يعد التقييم أحد أكثر التعديالت صعوبة للمعلمين الجدد في التعلم عن بعد. يجب أن  -10

تعاوني ، الستكمال مهام الكتابة أو تصميم الرسوم ي نظر إلى التعليم عن بعد على أنه فرصة للطالب ، بشكل فردي أو 

البيانية أو تقديم عروض فيديو أو استكمال التقييمات الشفوية عبر الدردشة المرئية. يتم تشجيع المعلمين على التفكير 

بطريقة  بشكل مختلف في الهدف النهائي لألداء بدالً من فرض طريقة تقييم تقليدية ال تناسب التعلم عن بعد. التفكير

مختلفة عن التقييم سيؤثر إيجابيا على تجربة الطالب ، ويزيد من قوة التعلم عن بعد ، ويمنع اإلحباط من جانب المعلم 

 .عندما ال تعمل الطرق التقليدية
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 من أولياء األمورتوقعات ال

 

التفكير بشكل مختلف في كيفية  ، في شراكة مع المعلمين ، إلى ذلك أولياء األمورمع االنتقال إلى التعلم عن بعد ، سيحتاج 

دعم أطفالهم ؛ كيفية إنشاء هياكل وإجراءات تسمح ألطفالهم بالنجاح ؛ وكيفية مراقبة ودعم تعلم أطفالهم. سوف يزدهر بعض 

للوصول إلى المناهج الدراسية.  الطالب من خالل التعلم عن بعد ، بينما قد يجد آخرون صعوبة في ذلك ألن هذه طريقة جديدة

تهدف اإلرشادات الواردة أدناه إلى مساعدة اآلباء على التفكير فيما يمكنهم القيام به لمساعدة أطفالهم على العثور على النجاح 

 .في بيئة تعليمية عن بُعد

 

 إنشاء الروتين والتوقعات -1

على تحديد ساعات منتظمة ألعمال أولياء األمور وستمنستر إلى وضع إجراءات وتوقعات ، ويشجع أولياء األموريحتاج 

لشيء من أطفالك األكبر سناً أطفالهم في المدارس. نوصيك باالحتفاظ بروتين النوم المعتاد لألطفال الصغار ونتوقع نفس ا

 ً هذه  ولياء األمورأ. يجب أن يتحرك أطفالك بانتظام ويأخذون فترات راحة دورية أثناء دراستهم. من المهم أن يحدد أيضا

 .التوقعات لكيفية قضاء أطفالهم أيامهم

 

 لدراسة طفلك المكانحدد   -2

ً  قد يكون لطفلك مكان منتظم ألداء واجباته في الظروف العادية ، لفترة طويلة من الزمن.  ولكن قد يكون هذا المكان مناسبا

قد يكون هذا مساحة عائلية ، وليس بالضرورة في غرفة مساحة يتعلم فيه أطفالهم معظم الوقت.  تحديد نشجع العائالت على 

نوم الطفل. يجب أن يكون مكانًا هادئًا في بعض األحيان ولديه إشارة إنترنت السلكية قوية ، إن أمكن. قبل كل شيء ، يجب 

 .ومراقبة تعلم أطفالهمأولياء األمور أن يكون المكان حاضًرا فيه 

 

 مي( أطفالكمراقبة االتصاالت من معلم )معل -3

سيتواصل المعلمون مع أولياء األمور والطالب عبر البريد اإللكتروني أو غيرها من المنصات التعليمية عند الضرورة. سيتم 

من اآلباء االتصال  وستمنستر تحديد تواتر وتفاصيل هذه االتصاالت حسب أعمار أطفالك ونضجهم ودرجة استقاللهم. تريد

نطلب من أولياء األمور أن يتذكروا أن المدرسين سيتواصلون مع عشرات العائالت األخرى ، إن بمعلمي أطفالهم. ومع ذلك ، 

ً أيض أولياء األمور، وأن االتصاالت يجب أن تكون أساسية وموجزة ومدروسة ذاتياً. نحن نشجع  مئات العائالتلم يكن  على  ا

التي يستخدمها  (، وما إلى ذلك Seesaw ، و Google Classroom مثل) جعل أطفالهم يشرحون أنظمة / أنظمة التعلم

 .المعلمون

 

 الدخول:تسجيل بكل يوم  وإنهيابدأ  -4

، اسأل ما الذي يتعلمه طفلك اليوم؟  صباحفي ال يتم تشجيع اآلباء على البدء واالنتهاء كل يوم من خالل تسجيل وصول بسيط

االساسي ؟ كيف سيقضون وقتهم؟ ما هي الموارد التي يحتاجونها؟ ما الدعم الذي يحتاجونه؟ هذا الحديث لمما هي أهداف التع

ً  المختصر يساعدهم على تنظيم أنفسهم وتحديد  .طفال بمعالجة التعليمات التي تلقوها من معلميهملأل. انها تسمح يحدث فرقا

يجب على  .هذه االختبارات مع أولياء األمور ، لكن ينبغي عليهم مع ذلكقد ال يرغب الطالب األكبر سنًا في إجراء  .األولويات

بعض  .ليس كل الطالب تزدهر في بيئة التعلم عن بعد .هذه كجزء منتظم من كل يوم الدخولاآلباء إنشاء عمليات تسجيل 

بكراً ، قبل أن يتخلف الطالب هذه م الدخوليجب إنشاء إجراءات تسجيل  .النضال مع الكثير من االستقالل أو عدم وجود هيكل

 .أو يبدؤوا في الكفاح
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 قم بدور نشط في مساعدة أطفالك على معالجة عملية التعلم الخاصة بهم -5

، يشارك ابنك أو ابنتك مع الطالب اآلخرين أو البالغين العشرات إن لم يكن مئات.  وستمنستر في خالل يوم دراسي منتظم في

االجتماعية وفرص الوساطة اللجوء إلى نظير لتبادل األفكار أو األفكار والمشاركة في مناقشات مجموعات تتضمن التفاعالت 

صغيرة أو كبيرة وطرح أسئلة للتوضيح والتعاون في مشاريع جماعية وعدد ال يحصى من اللحظات األخرى. بينما سيتم إعادة 

ة ، لن يتم إعادة إنشاء البعض اآلخر. يتعلم البشر أفضل عندما إنشاء بعض هذه التفاعالت االجتماعية على منصات افتراضي

يكون لديهم فرص لمعالجة تعلمهم مع اآلخرين. باإلضافة إلى عمليات تسجيل الوصول الموصى بها في بداية ونهاية كل يوم ، 

ا كان ذلك ممكنًا. ومع ذلك ، من ينبغي على اآلباء االنتقال بانتظام إلى الوراء والتواصل مع أطفالهم حول ما يتعلمونه ، كلم

 .المهم أن يمتلك طفلك عمله ؛ ال تكمل المهام الخاصة بهم ، حتى عندما يجدون صعوبة في ذلك

 

 تحديد أوقات للتفكير الهادئ  -6

دما يكون يتمثل التحدي الكبير الذي يواجه األسر التي لديها أطفال متعددين في كيفية إدارة جميع احتياجات أطفالهم ، خاصة عن

هؤالء األطفال من مختلف األعمار ولديهم احتياجات مختلفة. قد تكون هناك أوقات يحتاج فيها األشقاء للعمل في غرف مختلفة 

 .التشتتاآلباء حتى سماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء لحجب  يستخدم بعض. قد التشتتلتجنب 

 

 ياضةتشجيع النشاط البدني و / أو ممارسة الر -7

تأكد من أن أطفالك يتذكرون الحركة والتمارين الرياضية. هذا مهم للغاية لصحتهم ورفاههم وتعلمهم. سيوصي مدرسو التربية 

 ممارسة ويشجعوا اطفالهم عليبالقيام بأنشطة أو تمارين ، ولكن من المهم بالنسبة للوالدين أن يصمموا  وستمنستر البدنية في

من  كيف يمكن ألطفالك أن يرتبوا المزيد حول المنزل من خالل األعمال المنزلية أو غيرها! فكر أيًضا في الرياضة

 !نتوقع منهم أن يشاركوا - الحركةالمسؤوليات. ال تدع أطفالك ينفصلون عن 

 

 : كن على وعي بالتوتر أو القلق لدى طفلك -8

جموعة من العواطف التي قد يتعرضون لها. من الصعب وم والتوترمن الضروري للوالدين مساعدة أطفالهم على معالجة القلق 

، رغم ذلك ، بذل قصارى جهدك لعدم نقل التوتر أو القلق إلى أطفالك. سيكونون منفردين ، سواء اعترفوا بذلك أم ال ، 

ستشاري القسم وسيحتاجون إلى الكثير من الروتين العادي الذي يمكن للوالدين تقديمه. كالمعتاد ، ال تتردد في التواصل مع م

 .للحصول على االستراتيجيات التي تدعم طفلك حسب الحاجة

 

 راقب مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك عبر اإلنترنت -9

الذي قد يتعرض له الطالب ، ونؤمن ببرنامج يوازن بين تجارب التعلم عبر  أستخدام التكنولوجيامقدار وقت  وستمنستر تدرك

 .على دعمك وشراكتك اً خطيط لبرنامج متوازن. نشكرك مقدم، سوف نسعى جاهدين للت اإلنترنت والتدريب العملي. لذلك

ً حافظ على أطفالك اجتماعي -10  االجتماعيةقواعد حول تفاعالتهم خالل الوسائل ، ولكن ضع  ا

 .الدراسة والمعلمين أصدقائهم وزمالءافتقاد في  سيتالشى اإلثارة األولية للمدرسة التي يتم إغالقها بسرعة عندما يبدأ الطالب

ً اتصال مع األصدقاء ورؤيتهم شخصي ساعد أطفالك على الحفاظ على ً يرجى أيض .عندما تسمح الظروف بذلك ا مراقبة استخدام  ا

سيعتمد الطالب األكبر سنا على وسائل  .أطفالك لوسائل التواصل االجتماعي ، ال سيما أثناء إغالق المدرسة لفترة طويلة

 أو Instagram أو SnapChat ال تعد تطبيقات الوسائط االجتماعية مثل .ي للتواصل مع األصدقاءالتواصل االجتماع

WhatsApp أو Facebook من اآلباء مراقبة استخدام أطفالهم  وستمنستر تطلب .قنوات اتصال رسمية معتمدة من المدارس

في اتصاالتهم وأن يمثلوا قيم أسرتك في تفاعلهم مع ذّكر أطفالك أن يكونوا مهذبين ومحترمين  .لوسائل التواصل االجتماعي

 .قد تؤدي الكلمات المكتوبة أحيانًا إلى اإلساءة لآلخرين أو إلحاق األذى بهم .اآلخرين
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 المرحلة اإلبتدائية

 
 األولويات واالعتبارات (KG1) السنوات األولى

المدارس والجداول الزمنية ، ستتلقى األسر رسالة بريد بعد تلقي إخطار أولي من مدير المدرسة حول إغالق  -1

 .إلكتروني تحتوي على معلومات خاصة بالصف

 .والبريد اإللكتروني Class Dojo األدوات األساسية للتواصل بين المعلمين والعائالت هي -2

 .والعاطفية واالجتماعية شكل كلي على اللغة وتنمية المعرفة البدنيةسيظل طالب التعلم في السنوات المبكرة يركزون ب -3

 .سوف تؤكد أنشطة التعلم والخبرات على التفاعل واإلبداع -4

 

 ( األولويات واالعتبارات5إلى  1المرحله االبتدائية )الصفوف من 

 

بعد تلقي إخطار أولي من مدير المدرسة حول إغالق المدارس والجداول الزمنية ، ستتلقى األسر رسالة بريد   -1

 .على معلومات خاصة بالصفإلكتروني تحتوي 

 .والبريد اإللكتروني Fridge Factsو،  Class Dojo األدوات األساسية للتواصل بين المعلمين والعائالت هي  -2

 .سيتمتع الطالب بأنشطة تعليمية على الشاشة وخارجها مصممة إلشراك المتعلمين في تجارب تتصل بالمنهج الحالي - 3

ستوفر التوجيه لألسر حول أفضل السبل لدعم تعلم الطالب والمستوى المتوقع لمشاركة مهام وأنشطة التعلم  -4

 سيحتاجون إلى مستويات دعم أعلى من KG-2 من المتوقع أن الطالب في الصفوف .الكبار

 .5-3الطالب في الصفوف 

 

 دور الطالب ومسؤولياتهم

 .صباًحا( 8:00الساعة من تبدأ وضع إجراءات يومية للمشاركة في تجارب التعلم ) -1

 حدد مساحة مريحة وهادئة في منزلك حيث يمكنك العمل بفعالية وبنجاح -2

للتحقق من اإلعالنات  (، والبريد اإللكتروني ، وما إلى ذلك Class Dojo  قم بانتظام بمراقبة المنصات عبر اإلنترنت -3

 .والتعليقات من المعلمين

 .ما لديك بعمل أفضل قمالنزاهة واألمانة األكاديمية ، ب المحدده لكمهام إكمل ال  -4

سيتم إرسال  .يجب على جميع الطالب الرد على رسائل صباح الخير ومساء الخير التي بعث بها المعلم لتسجيل حضورهم  -5

 مساءً  12وسيتم إرسال رسالة مساء الخير في الساعة  اً صباح 8الة صباح الخير في الساعة رس

 .جداول الزمنية وااللتزامات ومواعيد االستحقاقتلبية ال  -6

 .التواصل بشكل استباقي مع المعلمين إذا لم تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية أو تحتاج إلى دعم إضافي  -7

 .في تعلمهم وستمنستر تعاون ودعم زمالئك في  -8

جيمس وستمنستر رأس الخيمة كلما ظهرت احتياجات السعي بشكل استباقي إلى التواصل مع البالغين اآلخرين في مدرسة  -9

 مختلفة )انظر أدناه(
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 تواصل مع.. لألستفسار عن..

 مدرس/ مدرسة الصف  التعلم في الصف وموارد التعلم

  studentIThelpdesk_wsr@gemsedu.com اي مشكله متصله بالتكنولوجيا

 myvoice_wsr@gemsedu.com أي قلق شخصي، إجتماعي و عاطفي
Fateha Begum fateha.b_wsr@gemsedu.com  
Basma Ibrahim basma.i_wsr@gemsedu.com  

 ilne.g_wsr@gemsedu.com اي شئ أخر عن التعليم خارج نطاق الفصل
jane.s_wsr@gemsedu.com  

 
 التعلم األسبوعي

 .سيتم تقسيم التعلم المقدم إلى جدول يومي .الفصل مدرستعليمية أسبوعية من في صباح يوم األحد ، سيتلقى الطالب خطة 

 

 :ستشمل كل خطة أسبوعية ما يلي

 .التعلم األسبوعية ومعايير النجاح لكل مجال اهداف -1

 .مادةأنشطة التعلم اليومية في كل  -2

 تاج إلى االنتهاء ؛التقييمات والواجبات التي تح -3

 .مصادر التعلم الالزمة  -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الثانوية
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  األولويات واإلعتبارات

 
بعد تلقي إخطار أولي من رئيس المدرسة الثانوية / مدير المدرسة حول إغالق المدارس والجداول الزمنية ، ستتلقى األسر رسالة  •

 .معلومات خاصة بالصفبريد إلكتروني تحتوي على 

 .والبريد اإللكتروني Google Classroom ستكون األدوات األساسية لالتصال بين المعلمين والعائالت هي •

 .لكل طالب Google Drive أو مشاركة المواد مباشرة إلى Google Classroom سيقوم المعلمون إما بربط المواد في •

لدينا على تجربة تعليمية متوازنة وشاملة. سيتمتع الطالب بأنشطة تعليمية  األصغر سناً سوف يركز التعليم عن بعد للمتعلمين  •

 .على الشاشة وخارجها مصممة إلشراك متعلم المرحلة المتوسطة

، وال ينبغي أن يشارك  بالدروس الخارجيةخبرات التعلم مصممة إلكمالها بشكل مستقل أو بالتعاون مع طالب آخرين. ال ينصح  •

 .أكثر من الالزم د / الوصيالوال

تختلف الموارد حسب الفصل والدرس ، ولكنها ستشمل روابط لمقاطع الفيديو ، ومنظمي الرسوم ، والمواد الممسوحة ضوئيًا للقراءة  •

 .Google Classroom والمشاركة ، والمواد البحثية المستقلة ، ومواد القراءة بما في ذلك الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية عبر
 .يتم تشجيع الطالب على أن يكونوا سباقين في التواصل مع المعلمين عندما يكون لديهم أسئلة أو مهام غير واضحة •

ً علمون ومعلمو المواد متاحون دائمالمستشارون والم •  .لدعم الطالب ذوي االحتياجات األكاديمية أو االجتماعية أو العاطفية ا

 
STUDENT ROLES AND RESPONSIBILITIES 

ً  8:00تعلم )إبتداًء من الساعة إجراءات يومية للمشاركة في خبرات الوضع  •   .(صباحا

 .حدد مساحة مريحة وهادئة في منزلك حيث يمكنك العمل بفعالية وبنجاح •

اإلعالنات والتعليقات للتحقق من  ، وما إلى ذلك Google Classroom  ،Gmail قم بمراقبة المنصات عبر اإلنترنت بانتظام •

 .من المعلمين

 .مهام كاملة مع النزاهة واألمانة األكاديمية ، القيام بعمل أفضل •

 .التسليمتلبية الجداول الزمنية وااللتزامات ومواعيد  •

 .التواصل بشكل استباقي مع المعلمين إذا لم تتمكن من الوفاء بالمواعيد النهائية أو تحتاج إلى دعم إضافي •

 .في تعلمهم وستمنستر اون ودعم زمالئك فيتع •

السعي بشكل استباقي إلى التواصل والتواصل مع البالغين اآلخرين في مدرسة جيمس وستمنستر رأس الخيمة كلما ظهرت  •

 احتياجات مختلفة )انظر أدناه(

 

 تواصل مع.... لإلستفسار عن...

 معلم الصف/ الماده  موارد التعلم الصفي

متصله بالتكنولوجيااي مشكله   studentIThelpdesk_wsr@gemsedu.com  

 myvoice_wsr@gemsedu.com أي قلق شخصي، إجتماعي و عاطفي
Fateha Begum fateha.b_wsr@gemsedu.com  
Basma Ibrahim basma.i_wsr@gemsedu.com  

 martin.p_wsr@gemsedu.com اي شئ أخر عن التعليم خارج نطاق الفصل
chantelle.s_wsr@gemsedu.com  
ziaur.r_wsr@gemsedu.com 
remya.u_wsr@gemsedu.com 
rheamarina.l_wsr@gemsedu.com  
beena.n_wsr@gemdedu.com  
 
 
 

 اإلطار الزمني وموارد التعلم

   إتباع جول حصص المدرسة المعتاد

 Google Classroom المصادر
SAM Learning 
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GCSEpod 
Seneca Learning 
MyImaths 
Read Theory 
Rapid Read 
Pearson Exam Wizard 

 
 

 التعلم األسبوعي
 .سيتم تقسيم التعلم المقدم إلى جدول يومي .الفصل مدرستعليمية أسبوعية من في صباح يوم األحد ، سيتلقى الطالب خطة 

 

 :ستشمل كل خطة أسبوعية ما يلي

 .التعلم األسبوعية ومعايير النجاح لكل مجال اهداف -1

 .مادةأنشطة التعلم اليومية في كل  -2

 التقييمات والواجبات التي تحتاج إلى االنتهاء ؛ -3

 .مصادر التعلم الالزمة  -4

 

 استيعاب الدمج والتعلم عبر اإلنترنت
 

ً ، التعلم عبر اإلنترنت مصمم خصيصفي نواح كثيرة  الذين يجدون بيئة الفصل  للطالب ذوي االحتياجات الخاصة. الطالب ا

الدراسي صعبة ، أو يتعلمون بوتيرة مختلفة ، أو يحتاجون إلى درجة عالية من المحتوى المتمايز ، قد يجدون األمر أسهل من 

سبيل المثال ، قد يواجه الطالب الذين  التعلم التقليدي. ومع ذلك ، هناك بعض األشياء المهمة التي يجب أخذها في االعتبار. على

أو بدون إشراف.  هقليل بدوافعيعانون من صعوبات في االنتباه أو لديهم دوافع منخفضة صعوبة في إكمال المهام بمفردهم 

 .وري لمساعدة الطالب على اإلهتمام بانهاء المهامالتواصل المنتظم مع أولياء األمور والطالب أمر ضر

 

المميزين؟ )بعض النصائح / األفكار من لورا  لطالبنااء التي يمكننا القيام بها لتحسين التعلم عبر اإلنترنت ما هي بعض األشي

 ، وكريستوفر Learndash.com لينش في

  .وجوزيف غورسكي elearning ndustry.com باباس من

 

 .قم بتضمين التنسيقات الصوتية والمرئية

متاًحا في أشكال متعددة. ال يحتاج المتعلمون إلى أن يكونوا عمياء أو صماء ليصعب عليهم يجب أن يكون المحتوى الخاص بك 

 .رؤية أو سماع أشكال وسائط مختلفة. من خالل توفير كال التنسيقين ، فأنت تعطي خيارات الدارسين

 

 .في نسختك والعناويناستخدم عالمات بديل على الصور 

 بشكل معين HTML ن عالمات التبويب للعمل مع ترميزتم تصميم قارئات الشاشة والتنقل بي

ما في الصورة ، بحيث يعرف قارئات الشاشة ما يمثله. وقم بتضمين  عند تحميل صورة ، قم بتضمين وصف بديل يصف بدقة

 .في نسختك حتى يتمكن الذين يستخدمون عالمة تبويب التنقل بسهولة من تصفح المحتوى عناوين 

 
 
 
 

 .لوحات المفاتيح الخاصة والتنقل بين عالمات التبويبتمكين خيارات 

يعتمد المتعلمون الذين يعانون من صعوبات التحكم في المحركات على أدوات تنقل خاصة ، مثل لوحات المفاتيح البديلة ، للتنقل 

 .أدوات المالحةوقعك. تأكد من أن دراستك تدعم عبر م
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 .مساحات البيضاءتجنب االزدحام بالنص الكبير والكثير من ال
ف البصر ، أو يعانون من الشلل الدماغي امتعلمون ضعفي حال كان لديك . اآلن ، لتتبعه هو تصميم سيءالتقليل من النصوص 

للتنقل بيدهم السيئة. ال يقتصر األمر على قراءة النص الضيق فحسب ، بل  أو الشلل الرعاش ، أو كسروا ذراعهم واحتياجاتهم

يصعب النقر على األزرار والروابط التي ال تحتوي على عدد كاٍف من وسادات النقر فوقها. إعطاء غرفة التصميمات الخاصة 

 .إلعطء مساحة بك 

 استخدم عالمات التباين والوصف مع الرسوم البيانية الخاصة بك

 

٪ من النساء. الشكل األكثر شيوًعا ، األحمر واألخضر ، يجعل من 0.5٪ من الرجال و 8يؤثر العمى اللوني على حوالي 

الصعب على المتعلمين التمييز بين بعض األشكال. إذا كان لديك رسومات أو عناصر تصميم تعتمد على اللون ، فاختر األلوان 

تخدم األنماط بفعالية ، وقم بتسمية جميع العناصر. إذا كنت في شك ، فضع الرسم في التي تحتوي على تباين فاتح / داكن ، واس

 .مرشح أبيض وأسود لمعرفة ما إذا كان ال يزال منطقيًا. إذا لم يحدث ذلك ، فقد يكون غير قابل للقراءة من قبل بعض المتعلمين

 

 

 !مستندات جوجل

يوفر طريقة  جوجل في مستندات مباشرة تتبع تقدم الطالبت جوجل بمستنداعلى دراية  وستمنستر أنا متأكد من أن معظم معلمي

ي الماضي ، رائعة للتفاعل وتقديم مالحظات فورية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ، خاصة إذا كانوا يميلون إلى االنشغال. ف

ً قام بعض المعلمين أيض بربط الطالب )التعلم من األقران( بمهمة التعليق والرد على تعليق في محادثة المستندات كل دقيقتين  ا

 .دقائق. ال تحارب التكنولوجيا ، اتركها تعمل من أجلك خمسإلى 

 

 لون الترميز
ث التي تقترح األلوان أسهل على العينين. ولكن هناك بعض األبحا جوجل لدينا جميعًا صديقًا يجعل مستندات وجداول بيانات

المتناوبة واستخدام النص متعدد األلوان يساعد في الواقع على تسهيل القراءة والفهم. حاول وخذ بعض الوقت لتسهيل التمييز 

 .بين المستندات المرئية

 

 :اقتراحات أخرى

 تقديم تعليمات واضحة لتحسين المشاركة

 تلخيص المفاهيم الرئيسية واألفكار مسبقا

 مات والسرد الصوتيدمج ترج

 تقديم مالحظات فورية للتعليم اإللكتروني مع التوصيات
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