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الغاية
نظرة عامة عىل خطة التعليم
المستمرة.

التعليم
ت
ال� سيتم تغطيتها
ب
الخ�ات ي
خالل الخطة.

الخطة
ت
ال� تدعم فرص التعلم
الروابط ي
ت
الن�نت
من خالل منصة إ

غايتنا

و� لمرحلة ما قبل الروضة والروضة أ
مرحبا بكم ف� الدليل العام للتعلم إ ت ن
الوىل والثانية.
ً
اللك� ي
ي
ف� حــال حــدوث الغــاق القــري المؤقــت لمــدة تتجــاوز أ
السـ ي ن
ـبوع� ،ســيتم تفعيــل هــذه الخطــة .مــن خــال هــذه
إ
ي
أ
ف
الخطــة ،سنســتمر ي� رعايــة احتياجــات مجتمــع التعلــم لدينــا مــن خــال التواصــل بنشــاط لدعــم النمــو الكاديمــي
اللكـ تـر ن ت
ـ� تدعــم مهمتنــا ومعتقداتنــا.
واالجتماعــي والعاطفــي لتالميذنــا مــن خــال خـ بـرات التعلــم إ
ي
و� الـ ي

تعلمنا

ت
ش
ال�نامــج الســنوي المخطــط لــه مســبقاً ونســاعدهم ،مــع أوليــاء أمورهــم
ـ� تغطــي ب
ســن�ك التالميــذ بالخـ بـرات الـ ي
كـ شـركاء ،عــى البقــاء عــى اتصــال مــع معلماتهــم وزمالئهــم مــن خــال منصــة التعلــم إ ت ن
ال تن�نــت.
و� عـ بـر إ
اللكــر ي
ف
فرصــا حقيقيــة تركــز عــى المفاهيــم
تدعــم خطــة التعلــم المســتمر تالميذنــا ي� التعليــم مــن خــال اللعــب وتوفـ يـر ً
أ
الساســية والمعرفــة والمهــارات والقــدرات التنمويــة مــع نهــج متــوازن بشــكل مــدروس بـ ي ن
ـ� «وقــت الشاشــة» وممارســة
أ
ـال.
النشــطة لربــط المهــارات المكتســبة ســابقاً مــع المنهــج الحـ ي

خطتنا

نهجــا شــامال ً ومتوازنًــا ،يدعــم نمــو تالميذنــا وتطورهــم ،وســتتم إدارتهــا مــن
تقــدم خطتنــا التعليميــة عـ بـر إ
ال تن�نــت ً
ال تن�نــت لضمــان صحــة وســامة مجتمــع البيــان بأكملــه.
خــال اســتخدام منصــات تعليميــة آمنــة وحصينــة عـ بـر إ
أ
ف
معــا ضمــن بيئتهــم وربــط الوحــدات الدراســية
تشــجع فــرص التعلــم للتالميــذ والرس عــى االنخــراط ي� التعلــم ً
أ
ـكارا فنيــة وتصميمــات إبداعيــة تهــدف إىل تزويــد التالميــذ
الحاليــة والمناهــج الدراســية .تشــمل المهــارات الخــرى أفـ ً
للبــداع والقــدرة عــى التعبـ يـر واللغــة والمهــارات الحركيــة الدقيقــة .ســتقوم معلمــات االختصــاص
بفــرص خالقــة إ
ف
واالختصاصيــات االجتماعيــات بدعــم التالميــذ لمشــاركة مشــاعرهم والمســاعدة ي� فهمهــا نتيجــةً للتغيـ يـر الــذي ط ـرأ
عــى بيئتهــم المدرســية واالبتعــاد عــن زمالئهــم معلماتهــم.
أ
ال ت
لك�ونيــة عـ بـر تطبيقــات ومنصــات متعــددة مثــل
ســيتمكن التالميــذ وأوليــاء المــور مــن مواصلــة العمليــة التعليميــة إ
ـكول والمشــاركة بجلســات زووم آمنــة ســواء كانــت تفاعليــة أو مســجلة مســبقاً.
سيســو وسـ ي
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المنهجية

ـ� :التعلــم الـ ت
اللكـ تـر ن
و� منهجـ ي ن
ـذا� والموجــه الميــر .ســيتم تســهيل نهــج التعلــم
بشــكل عــام ،يتضمــن التعلــم إ
ي
ي
أ
إ ت ن
ت
ـ� تشــمل :مقاطــع فيديــو مصــورة
اللكــر ي
و� لمرحلــة مــا قبــل المدرســة باســتخدام عــدد وافــر مــن الســاليب الـ ي
ومطــورة بواســطة المعلمــة ،وزيــارات صفيــة ت
اف�اضيــة ،جلســات تفاعليــة بـ ي ن
ـ� التالميــذ والمعلمــة وأقرانهــم ،جمــع
اللكـ تـر ن ت
ـ� ســيتم اتباعهــا داخــل
المعلومــات بصــورة مســتمرة .يوضــح الرســم أدنــاه أفضــل ممارســات التعلــم إ
ي
و� الـ ي
ت
ـ� تشــتمل عــى :إعطــاء تعليمــات واضحــة ،حضــور المعلــم المؤثــر ،أهــداف التعلــم ،الربــط بالتجــارب
مدرســتنا والـ ي
الحياتيــة ،إعطــاء تغذيــة راجعــة فعالــة ،شإ�اك التالميــذ ،وإعــداد التلميــذ للتعلــم إ ت ن
و�.
اللكــر ي
ENGAGE STUDENTS

01

Quality interaction between students is a sign of a successful class:
• Create educational experiences for students that are challenging, enriching and
that extend their academic abilities.
• Provide students with apportunities to interact with peers, such as through
discussions & group work

CLEAR EXPECTATIONS

Help students dive straight into the content by
providing them with:
• Detailled syllabus.
• Due dates & schedule.
• Clear assignment direction.
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LEARNING OBJECTIVES

Alignment matters! Be sure that:
& • Course content aligns with objectives
assessments.
• Extra content not directly supporting the
learning objectives in removed or made
optional.
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PROMPT FEEDBACK

Provide feedback to improve student outcomes:
• Reinforce important materials, concepts and
skills.
• Provide timely feedback students can apply
during the course.

02

07

TEACH FOR ONLINE STUDENTS

Orient students to the online course:
• Break learning into smaller chunks. Establish
a pattern of activity & due dates.
• Describe expectations for online
participation, communication & netiquette.
• Provide technical support information

04
06

REAL WORLD APPLICATIONS
Motivate students by making a real world
connection:
• Show students how they will apply what
they are learning.

INSTRUCTOR PRESENCE

Establish teaching presence early & often:
& • Post announcements, appear on video
participate in discussions.
• Show your personality, passion & expertise.

ال تن�نت ،جامعة والية أريزونا2018 ،
المرجع ، A. Salcido & J.Cole :أفضل ممارسات التدريس بع� إ

برنامــج التعلــم إ ت ن
ت
و� لمدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة يســتخدم العديــد مــن التقنيــات إ ت
ـ� تضمــن
اللكــر ي
اللك�ونيــة الـ ي
للتالميــذ والمعلمــات الوصــول الميــر للمناهــج التعليميــة خــارج الفصــول الدراســية التقليديــة .ســتقوم المعلمــات
و� باتبــاع الجــدول الزمـ نـ� الــذي قــام ول أ
ـا� عــى جميــع موضوعــات التعلــم إ ت ن
ـال ش�اف المبـ ش
المــر باختيــاره
بـ إ
اللكــر ي
ي
ي
ســواء كان ذلــك باختيــار الفـ تـرة الصباحيــة أو المســائية .بإمكانكــم االطــاع عــى الجــداول اليوميــة الخاصــة بالتعلــم
إ ت ن
و� عــن بعــد الحقـاً ف ي� هــذا الدليــل.
اللكــر ي
ـ� زووم ت
مبا�يــن ومنفصلـ ي ن
اف�اضيـ ي ن
ال�نامــج الصباحــي مــن درسـ ي ن
ـ� ش
ـ� ،تســتغرق مــدة كل منهمــا ثالثــون
ســيتألف ب
ال ي ز
نجل�يــة ودرس آخــر مقــدم
دقيقــة أي بحــد أقــى مــدة ســتون دقيقــة يوميـاً( .درس واحــد مقــدم مــن فصــل اللغــة إ
ـ� الدرسـ ي ن
مــن فصــل اللغــة العربيــة ،يفصــل بـ ي ن
ـ� فـ تـرة اسـ تـراحة).
ئ
ـ� زووم ت
مبا�يــن ومنفصلـ ي ن
اف�اضيـ ي ن
ـا� مــن درسـ ي ن
ـ� ش
ـ� ،تســتغرق مــدة كل منهمــا ثالثــون دقيقــة
ســيتألف ب
ال�نامــج المسـ ي
ال ي ز
نجل�يــة ودرس آخــر مقــدم مــن
أي بحــد أقــى مــدة ســتون دقيقــة يوميـاً( .درس واحــد مقــدم مــن فصــل اللغــة إ
ـ� الدرسـ ي ن
فصــل اللغــة العربيــة ،يفصــل بـ ي ن
ـ� فـ تـرة اسـ تـراحة).
بالضافــة لمشــاركة الــدروس وتســليم الواجبــات ضمــن المنصــات
ســيكون تفاعــل التالميــذ مــع معلماتهــم وأقرانهــم ،إ
التعليميــة المعتمــدة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة مثــل سيســو وزووم.
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ال�نامــج مشــاركة حقيقــة بـ ي ن
ـ� المعلمــات ،االختصاصيــات االجتماعيــات ،معلمــات االختصــاص،
يتطلــب نجــاح هــذا ب
التالميــذ وأوليــاء أ
تز
ســتل�م معلماتنــا المتفانيــات بالتخطيــط المســتمر بعنايــة ،والحفــاظ عــى اســتمرارية
المــور.
ال تن�نــت وتقديــم المالحظــات عنــد اللــزوم بصــورة منتظمــة .ســيحتاج تالميذنــا إىل التحفـ ي ز
ـ� المســتمر
تواجدهــم عــى إ
ف أ
ال تن�نــت بمســاعدة مــن والديهــم أو
والمشــاركة ي� النشــطة الشــيقة والــدروس التفاعليــة وإرســال واجباتهــم عـ بـر إ
مــن يرعاهــم عـ بـر تطبيــق سيســو الــذي ســيمنح معلماتنــا الفرصــة بتقديــم التغذيــة الراجعــة لــكل تلميــذ بصــورة
خاصــة .إن تطبيــق سيســو مالئــم جــداً لهــذه الفئــة العمريــة ولكــن بالطبــع يحتــاج جميــع أ
الطفــال ف ي� هــذا العمــر إىل
درجــة معينــة مــن المســاعدة لحضــور الــدروس التفاعليــة عــر ال تن�نــت ،لــذا يتوجــب عــى أوليــاء أ
المــور دعــم هــذا
ب إ
أ
النمــط البديــل للتعليــم ف� المـ ن ز
ـ�ل .نتيجــة لهــذه ش
ال�اكــة ،ســتواصل مدرســة البيــان دعــم التقــدم الكاديمــي للتالميــذ
ي
أ
وســتكون حريصــة كل الحــرص عــى االهتمــام بصحــة الطفــال النفســية واالجتماعيــة والعاطفيــة.
رسالة المدرسة
ز
ن
نجل�يــة ،يُنـ ش ئ
ـس طالبــــــــــــــــــــــــــــ ـاً
مدرســة البيــان ثنائيــة اللغــة هــي مجتمــع تعلمــي باللغتـ يـ� العربيــة إ
وال ي
متعاطفـ ي ن
ـ� ،مجدديــن ،رواداً للتغيـ يـر المســتدام والتقــدم ف ي� دولــة الكويــت والمحيــــــــــــــــــــــط العالمــي.
أخالقيات مجتمع مدرسة البيان
آ
ت
يتحمــل أعضــاء مجتمــع البيــان مســؤولية أنفســهم ،ويعملــون بصــدق ،ويعاملــون أنفســهم والخريــن باحــرام ،كمــا
َ
ت
ـ� يتوقعــون مــن الغـ يـر اتباعهــا.
يكونــون قــدوة باتبــاع الســلوكيات الـ ي
يل:
يؤمن أعضاء مجتمع البيان بما ي
نفس
• أنا مسؤول عن ي
بصدق
• أختار العمل آ ٍ
ت
نفس والخرين باح�ام
• أعامل ي
آ
ت
ال� أتوقع من الخرين اتباعها
• أكون قدوة باتباع السلوكيات ي
• كلنا جزء من مجتمع واحد
تفخــر مدرســة البيــان كونهــا مدرســة «ترايبــس» حيــث يتــم تدريــب جميــع المعلمـ ي ن
ـ� ،مــن صــف مــا قبــل الروضــة إىل
الصــف الثـ ن
ـا� عـ شـر عــى إتبــاع نهــج «ترايبــس» ،والــذي يدعــم بقــوة أهــداف تعليــم الشــخصية ف ي� مدرســة البيــان.
ي
أ
والداريـ ي ن
يحــث نهــج ترايبــس جميــع المعلمـ ي ن
معــا إلنشــاء
ـ� إ
ـ� وموظفــي الدعــم والتالميــذ وأوليــاء المــور عــى العمــل ً
مجتمــع تعلمــي داعــم مــن خــال االســتخدام اليومــي التفاقيــات ترايبــس أ
الربعــة:
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المنهجيات أ
والدوار والمسؤوليات
منصات التعلم إ ت ن
و�:
اللك� ي
الرشــادات الالزمــة
• تطبيــق زووم هــو المنصــة الرســمية المعتمــدة لتقديــم الحصــص التفاعليــة مــع مراعــاة إتبــاع إ
لضمــان االســتخدام آ
المــن.
ـكول همــا المنصتــان الرســميتان الخاصتــان بالمــواد الدراســية وتقديــم الواجبــات المدرســية
• تطبيقــا سيســو وسـ ي
وإدارة بيانــات التالميــذ.
أ
أ
ف
ال ت
الدارة ويتــم اســتخدامها ي� بعــض الحيــان
لك�ونيــة الخــرى المعتمــدة مــن قبــل إ
• هنــاك بعــض التطبيقــات إ
لتعزيــز التفاعــل بـ ي ن
ـ� المعلمــات والتالميــذ كمــا يتــم اســتخدامها أحيانـاً للتحضـ يـر المســبق للــدروس بهــدف إضافــة
ـال ومتمـ ي ز
ـ� بعــض تلــك التطبيقــات عــى ســبيل المثــال ال الحــر:
ـ� مــن التفاعــل .فيمــا يـ
مســتوى عـ ٍ
ي
أ
 .1كاهــوت ،يتــم اســتخدامه مــن قبــل المعلمــات إلعــداد الدروس/اللعــاب لمراجعــة المفاهيــم ودمــج بعــض
الوســائط لتحفـ ي ز
ـ� التالميــذ.
أ
الدروس/اللعــاب لمراجعــة المفاهيــم ودمــج بعــض
 .2ين�بــود ،يتــم اســتخدامه مــن قبــل المعلمــات إلعــداد
الوســائط لتحفـ ي ز
ـ� التالميــذ.
 .3فليب جريد ،أداة تعليمية متخصصة بإعداد الفيديوهات المسجلة.
 .4دروس فيديو مسجلة مسبقاً من قبل المعلمة.
 .5دروس يوتيوب لدعم بعض المهارات المرتبطة بالمادة.
ســيقوم قســم قيــادة التعليــم ف ي� مدرســة البيــان و/أو اختصاصيــو تدريــب التكنولوجيــا و/أو مدربــو التعلــم بإرســال
المعلومــات المتعلقــة بجلســات التدريــب ألوليــاء أ
المــور عــى تطبيقــات زووم وسيســو .الرجــاء متابعــة وســائل
التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمدرســة الغتنــام هــذه الفــرص.
لك� ن
ال ت
و�
منهجيات التعلم إ
ي
أ
 .1ســتقوم معلمــات الفصــول بإجـراء جلســات منتظمــة عـ بـر تطبيــق زووم للمــواد الساســية وفقـاً للجــدول المقــرر
ف
ـا� مــن خــال عــرض مقاطــع فيديــو تعليميــة توضيحيــة.
إىل جانــب تقديــم دعــم إضـ ي
 .2فيمــا يتعلــق بمــواد االختصــاص ســتقوم المعلمــات بتحميــل مقطعــي فيديــو تعليميـ ي ن
بالضافــة إىل
ـ� كل أســبوع إ
بــث فيديوهــات تفاعليــة مبـ ش
ـا�ة عـ بـر تطبيــق زووم وفق ـاً لجــدول محــدد .بإمــكان التلميــذ عــرض هــذه الــدروس
المســجلة مســبقًا ف ي� الوقــت الــذي يناســبه كل أســبوع كمــا بإمكانهــم إرســال أي مشــاركة أو نشــاط مطلــوب مــن خــال
تطبيــق سيســو.
 .3لــن تزيــد مــدة كل فيديــو أو جلســة زووم عــن  30دقيقــة 20( .دقيقــة للــدرس  10 +دقائــق يتــم تخصيصهــا كوقــت
ف
ـا� ألولئــك التالميــذ الذيــن يحتاجــون إىل مزيــد مــن المســاعدة) .لــن تزيــد مــدة تعــرض التلميــذ للشاشــة ف ي�
إضـ ي
اليــوم عــن سـ ي ن
ـت� دقيقــة.
 .4ســيتم تقســيم كل فصــل إىل ثــاث مجموعــات صغـ يـرة مــن التالميــذ لجلســات زووم التفاعليــة المبـ ش
ـا�ة حســب
الجــدول المعطــى مــن معلمــة الفصــل .يمكنكــم الرجــوع للجــدول اليومــي للتعلــم إ ت ن
و�.
اللكــر ي
 .5لضمان استمرارية مشاركة التالميذ ستكون أ
النشطة متنوعة ومتباينة.
 .6تم تخصيص تف�ة راحة للتالميذ قبل االنتقال لدروس اللغة أ
الخرى.
ت
 .7ســوف يتــم التعامــل مــع التالميــذ عـ بـر إ ت
ـ� يتــم إتباعهــا ف ي� الفصــول التقليدية،
الن�نــت بمعايـ يـر الضبــط ذاتهــا الـ ي
وبنفــس التوقعــات والســلوكيات .يجــب عــى التالميــذ أن يحســنوا الترصف والســلوك.
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 .8ال يجــوز تــداول مقاطــع الفيديــو أو الصــور أو الملفــات الصوتيــة خــارج نطــاق المدرســة دون الحصــول عــى
إذن مــن جميــع أ
الط ـراف.
 .9ســيتم تحميــل الجــداول أ
الســبوعية والواجبــات عــى تطبيــق «سيســو» يــوم الخميــس مــن كل أســبوع .ســيتم
ـ� المدرســة والمـ ن ز
اســتخدام تطبيــق «سيســو» كأداة اتصــال تفاعليــة بـ ي ن
ـ�ل.

إعدادات أ
المان الخاصة بتطبيق زووم
ال تن�نــت ،هــذا
قامــت إدارة مدرســة البيــان بوضــع بروتوكــوالت إضافيــة تضمــن لتالميذنــا جلســات زووم آمنــة عـ بـر إ
أ
بالضافــة إىل إرشــادات زووم الرئيســية .تلقــى كل موظفونــا تدريب ـاً عــى إمكانيــات منصــة زووم وإعــدادات المــان
إ
ال�يــد
الخاصــة بهــا الســتضافة الجلســات التفاعليــة الحيــة .ســتقوم مرحلــة مــا قبــل المدرســة باســتخدام عنــوان ب
و� الخــاص بــول أ
إ ت ن
المــر والمســجل ضمــن ســجالت مدرســة البيــان خــال أول أسـ ي ن
ـبوع� مــن بدايــة الدراســة،
اللكــر ي
ي
وســيتوجب عــى التالميــذ اســتخدام االســم الكامــل أثنــاء الجلســة ولــن يُســمح باســتخدام أســماء مســتعارة أو ألقــاب.
مــع بدايــة أ
الســبوع الثالــث سـ ي ن
اليميــل الرســمية الخاصــة بالبيــان
ـيتع� عــى جميــع التالميــذ تفعيــل حســابات إ
أ
ن
ـا�
عـ بـر جوجــل .ســتقوم المعلمــات أ بإرســال كافــة المعلومــات الخاصــة بتلــك الحســابات خــال الســبوع الثـ ي
لمبـ ش
ـا�ة اســتعمالها مــع بدايــة الســبوع الثالــث.
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أ
ين
دوار/الروت� اليومي
ال
التالميذ (بمساعدة ول أ
المر)
ي
• افتح تطبيق «سيسو» يومياً للتحقق من آخر الرسائل المرسلة من المعلمة.
المدرس اليومي.
• خصص وقت مناسب للتعلم وفقًا لتوجيهات الوالدين والجدول
ي
• اتبع نظام ي ن
روت� يومي لدعم عملية التعلم.
• حدد مكان مريح وهادئ للعمل بفاعلية ونجاح.
ين
البالغ� عند الحاجة.
المكانيات تحت شإ�اف
• انجز الواجبات المدرسية بأفضل إ
اليباد أ
• استخدام أ
ين
البالغ�.
والدوات التكنولوجية يجب أن يكون تحت شأ�اف
• احرص عىل أخذ تف�ات من اللعب وقسط كاف من الراحة وممارسة أ
النشطة البدنية.
ٍ
• تواصل مع أ
الصدقاء والزمالء باستمرار بمساعدة أحد الوالدين.
• أكمل المهام المطلوبة أسبوعياً وفقاً لتوجيهات المعلمة.
ول أ
المر
ي
ن
روت� يومي مع توضيح النتائج المرجوة منه.
• احرص عىل خلق وتطبيق ي
أ
• ســاعد الطفــل عــى تحميــل النشــطة المطلوبــة والواجبــات حســب المطلــوب عــى سيســو أو بحلــول الســاعة 3:30
عـراً للفصــول الصباحيــة و  6:30للفصــول المســائية مــن كل يــوم خميــس.
• تابع المراسالت من معلمة طفلك والرد عليها عند الحاجة.
• ن
تب� دور فاعل ونشط ف ي� العملية التعليمية الخاصة بطفلك.
ال تن�نت.
• خصص أوقاتًا للهدوء
والتفك� مع طفلك؛ راقب مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك عىل إ
ي
ن
البد� و/أو ممارسة التمارين الرياضية.
• شجع الطفل عىل النشاط ي
• ابق عىل دراية بالمخاوف ت
ال� تشكل قلقاً لطفلك.
ي
ف
ال�يــد إ ت ن
و� حــال
• تواصــل باســتمرار مــع معلمــة الطفــل عـ بـر ب
اللكــر ي
و� عنــد رغبتكــم باالستفســار عــن أي أمــر ،ي
رغبتــم بدعــم أو مســاعدة ،تواصلــوا مــع االختصاصيــة االجتماعيــة أو اختصاصيــة الدعــم.
• ادعم طفلك وشجعه عىل حضور جلسات زووم التفاعلية عند انعقادها.
للبقاء عىل عالقتهم الشخصية معهم.
• وفر الفرص ليتواصل طفلك مع أصدقائه وزمالئه إ
وال ي ز
ين
نجل�ية)
المعلمات
(للغت� العربية إ
أ
أ
ف
ـ� عــى القــل أســبوعياً للمــواد الساســية :اللغــة العربيــة ت
• التفاعــل مــع التالميــذ � وقــت محــدد لمرتـ ي ن
وال�بيــة
ي
ال ي ز
ـدرس؛
الســامية واللغــة إ
إ
نجل�يــة والعلــوم والرياضيــات مــن خــال جلســات زووم التفاعليــة ،وف ًقــا للجــدول المـ ي
مــع الحــرص عــى تســجيل الحضــور والغيــاب.
أ
• الحرص عىل تحميل الجدول أ
السبوعي عىل سيسو عرص كل يوم خميس ،للسبوع الذي يليه.
ب� ن ز
• استخدام تطبيق «سيسو» كوسيلة تواصل تفاعلية ي ن
الم�ل والمدرسة.
• توفـ يـر مقاطــع فيديــو تعليميــة توضيحيــة لمــواد :اللغــة العربيــة ت
ال ي ز
نجل�يــة والعلــوم
الســامية واللغــة إ
وال�بيــة إ
والرياضيــات عــى هيئــة روابــط؛ بحيــث يتــم إدراجهــا بالجــداول أ
الســبوعية أو تطبيــق «سيســو».
• مشــاركة الخـ بـرات اليوميــة مــع التالميــذ وذويهــم عـ بـر تطبيــق «سيســو» مــن خــال تدويــن رســالة ترحيبيــة عــى
الســبوعي أ
تطبيــق «سيســو» لدعــم الجــدول أ
للنشــطة.
أ
المكان.
• التشجيع عىل تعلم مهارات ال تتطلب التعامل مع الجهزة قدر إ
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• الحــرص عــى كتابــة مالحظــات وتغذيــة راجعــة عــن تعلــم الطفــل بصــورة فرديــة ووضعهــا ف ي� المــكان المخصــص
عــى تطبيــق سيســو.
أ
ال�يــد إ ت ن
و� أو جدولــة اجتماعــات معهــم عـ بـر تطبيــق
• الــرد عــى رســائل واستفســارات أوليــاء المــور عـ بـر ب
اللكــر ي
زووم خــال ســاعات العمــل.
(ال�بية البدنية ،أ
التيلية ،ت
معلمات االختصاص ت
ال�بية الموسيقية)
• حضور جلسات زووم تفاعلية وفقاً لجدول مدرس بالتناوب ي ن
ب� معلمات االختصاص.
ي
أ
ـ� مسـ ي ن
• المســاهمة بمشــاركة درسـ ي ن
ـجل� مســبقًا كل أســبوع مــن خــال إدراجهــا ضمــن الجــداول الســبوعية كل يــوم
خميس .
أ
أ
ول المر.
• التخطيط
لمشاركة بعض النشطة السهلة التنفيذ من قبل ي
أ
أ
• شن� الجدول السبوعي بع� تطبيق سيسو ظهر كل يوم خميس للسبوع الذي يليه.
• عرض المالحظات الخاصة بالتلميذ بع� تطبيق سيسو.
لك� ن
ال ت
و� ف ي� غضون  24ساعة ضمن ساعات العمل.
ال�يد إ
• الرد عىل االستفسارات الواردة بع� ب
ي
أ
ال تن�نت إن اقت�ض المر.
وع� إ
• حضور االجتماعات التخطيطية للفرق بالتناوب ب
المعلمات المساعدات
• التواصــل بانتظــام مــع معلمــة الفصــل لتحديــد الســبل المثــى لتقديــم الدعــم للتالميــذ والمســاهمة ف ي� العمليــة
التعليمية.
• مالحظة التالميذ وتقديم التغذية الراجعة للمعلمة أثناء الجلسات التخطيطية عند الحاجة.
• حضور جلسات زووم التفاعلية ومساعدة المعلمة ف ي� االستضافة أسبوعياً.
• التواجــد يوميــاً لمســاعدة الزميــات خــال ســاعات العمــل للــرد عــى االستفســارات الخاصــة أ
بالنشــطة عنــد
الحاجــة والــرد يكــون خــال  24ســاعة ضمــن ســاعات العمــل.
الممرضات
ف
• التواصــل بانتظــام مــع معلمــات الفصــول لتحديــد أفضــل الطــرق لدعــم التالميــذ والمســاهمة ي� العمليــة
التعليميــة لمــن هــم بحاجــة إىل رعايــة صحيــة خاصــة.
• إبالغ الممرضة عن أي مخاوف تتعلق بالصحة ف ي� المدرسة عىل أن تعاود الممرضة الرد عليها.
االختصاصيات االجتماعيات
االختصاصيات االجتماعيات مكرسات لمساعدة التالميذ وتقديم الدعم الالزم لهم أكاديمياً واجتماعياً وعاطفياً.
الرشاد أ
يز
والتحف� عليها وإدارة الوقت.
الكاديمي يشمل تقديم المشورة فيما يخص مهارات الدراسة
إ
الرشــاد االجتماعــي والعاطفــي يشــمل تقديــم الدعــم فيمــا يخــص التعلــم إ ت ن
و� أو أي قضايــا شــخصية تخــص
إ
اللكــر ي
أ
ف
ن
ش
التلميــذ وذويــه .أوليــاء المــور والمعلمــات �كاء فاعلـ يـ� ي� هــذا الشــأن.
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اختصاصية دعم التعلم
اختصاصيــة دعــم التعلــم معنيــة بمســاعدة التالميــذ الذيــن يســتفيدون مــن خطــط التعلــم الفرديــة .أثنــاء عمليــة
التعلــم إ ت ن
و� ،ســتتابع اختصاصيــة الدعــم خطــط التعلــم الفرديــة عــن كثــب وســتقوم بجدولــة اجتماعــات
اللكــر ي
منتظمــة مــع التالميــذ مــن خــال ذويهــم ،بانتظــام وف ًقــا الحتياجــات التلميــذ.

لك� ن
ال ت
و� لمرحلة ما قبل المدرسة
جدول التعلم إ
ي

ف ي� مرحلــة مــا قبــل المدرســة ،لــن يجلــس التالميــذ ف ي� مكانهــم لفـ تـرة طويلــة لتلقــى الــدروس كمــا هــو معتــاد ف ي� نمــوذج
التعلــم التقليــدي داخــل الفصــول .تتســم أنشــطة التعلــم إ ت ن
و� بالمرونــة وتــم ترتيبهــا وف ًقــا الحتياجــات أوليــاء
اللكــر ي
أ
ـ� مســبقًا مــن خــال فصــول دراســية ت
ـ� المجدولتـ ي ن
المــور ،باســتثناء جلسـ تـ� زووم التفاعليتـ ي ن
اف�اضيــة ،حيــث يمكــن
ي
ال�نامــج ثنـ ئ
ش
ـا�
ـة
ـ
لطبيع
ا
ـر
ـ
نظ
ة.
ـر
ـ
صغ
ـة
ـ
مجموع
ـن
ـ
ضم
ـم
ـ
معلماته
ـن
ـ
م
ـا�
ـ
مب
درس
ـى
ـ
وتلق
لــكل طفــل لقــاء أقرانــه
ب
ي
ي
ً
ف
وال ي ز
نجل�يــة)
اللغــة ،سيشــارك التالميــذ ي� درس ضمــن مجموعــة صغـ يـرة مدتــه ثالثــون دقيقــة مــن كل معلمــة (العربيــة إ
يوميــا .بمــا أن جميــع صفــوف مرحلــة مــا قبــل المدرســة ســتعقد جلســات زووم التفاعليــة الحيــة خــال نفــس
ً
أ
ف
الوقــات ،ســتقوم المعلمــات بالتنســيق فيمــا بينهــن الســتيعاب كل مــن لديهــم إخــوة وأخــوات ي� صفــوف مختلفــة.
ســيتم كذلــك مراعــاة التوائــم ك يتمكنــوا مــن مشــاركة وقــت الشاشــة ذاتــه ف� حــال رغــب ول أ
المــر.
ي
ي
ي

ف
ئ
ـا� ،بنــا ًء عــى
ســيتم تسـ
اس محــدد ســواء كان ذلــك للجــدول الصباحــي أو الجــدول المسـ ي
ـجيل كل تلميــذ ي� فصــل در ي
أ
ت
الدارة المركزيــة لمدرســة البيــان.
ـ� ضمنهــا مــن خــال االســتبيان الــذي تــم إرســاله مســبقاً مــن قبــل إ
رغبــة ي
ول المــر الـ ي
ســيتم تقســيم كل فصــل إىل ثــاث مجموعــات صغـ يـرة لحضــور جلســات زووم التفاعليــة المبـ ش
ـا�ة لضمــان تقديــم
ـ�ة لتالميــذ صفــوف مراحــل مــا قبــل الروضــة والروضــة أ
خـ بـرة تعليميــة مثــى ومتمـ ي ز
الوىل والثانيــة كمــا هــو موضــح ف ي�
جــدول التعلــم أدنــاه .ســيتم تعيـ ي ن
ـ� التالميــذ مســبقًا لــكل مجموعــة صغـ يـرة وســتتم مشــاركة روابــط الجلســة مســبقاً
أ
ال�يــد إ ت ن
بالضافــة إىل رمــز مــرور بغــرض تأمـ ي ن
ـ� الجلســة.
ـول المــر .إ
بشــكل خــاص عـ بـر ب
اللكــر ي
و� لـ ي
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اللكـ تـر ن
و� ليشــمل أنشــطة تفاعليــة يتــم تقديمهــا عــى تطبيــق سيســو
هــذا العــام تــم تصميــم برنامــج التعلــم إ
ي
أ
الجديــد .ســيتمكن أوليــاء أ
ف
المــور مــن مســاعدة أطفالهــم ي� الوقــت الــذي يناســبهم طــوال الســبوع وإرســال أي
ـا�ة إىل معلمــة طفلهــم عــى تطبيــق سيســو يوميــا أو بحلــول نهايــة أ
واجبــات مبـ ش
الســبوع أيــام الخميــس بحلــول
ً
الســاعة  3:30مســا ًء للمجموعــات الصباحيــة وبحلــول الســاعة  6:30مســا ًء للمجموعــات المســائية( .مالحظــة :ســيتم
تقديــم مالحظــات المعلمــة خــال ســاعات العمــل التاليــة ،بالنســبة للواجبــات المقدمــة مــن قبــل أوليــاء أ
المــور الذيــن
يفضلــون االنتظــار حـ تـى الخميــس لتقديــم الواجبــات).
(ال�بيــة الموســيقية ،ت
بالضافــة إىل ذلــك ،ســيتم اعــداد دروس مســجلة مســبقًا مــن قبــل معلمــات االختصــاص ت
ال�بيــة
إ
أ
أ
البدنيــة ،والتيليــه) يتــم عرضهــا عــى التالميــذ وفقـاً للوقــت المناســب لوليــاء أمورهــم .تطبيــق سيســو مناســب جــداً
للمرحلــة العمريــة المنتســبة لمرحلــة مــا قبــل المدرســة كونــه يتضمــن تعليمــات مبســطة مــن خــال رمــوز وصــور
بالضافــة لخاصيــة تمكــن مــن تبــادل التســجيالت الصوتيــة بـ ي ن
ـ� التلميــذ ومعلمتــه.
التبــاع التعليمــات خطــوة بخطــوة إ
ف
تشــجع جميــع المراحــل االلـ ت ز
ـ�ام بالحضــور اليومــي للمســاعدة ي� تطويــر مهــارات الطالقــة اللغويــة وتعزيــز التفاعــل
االجتماعــي حيــث أن هــذه ســمات ّقيمــة ومؤثــرة لهــذه الفئــة العمريــة.

جدول ت
الف�ة الصباحية:
ســيتبع التالميــذ المسـ ي ن
ـجل� ف ي� الفـ تـرة الصباحيــة هــذا الجــدول ،لــدرس واحــد مدتــه ثالثــون دقيقــة قبــل ودرس واحــد
مدتــه ثالثــون دقيقــة بعــد اسـ تـراحة المنتصــف ،لمــا مجموعــه ســتون دقيقــة مــن حصــص زووم التفاعليــة المبـ ش
ـا�ة
يوميـاً.
الحصة

الوقت

١
٢
٣

٩:٠٠ – ٨:٣٠
٩:٣٥ – ٩:٠٥
١٠:١٠ - ٩:٤٠
١٠:٤٥ – ١٠:١٥

الحصة

الوقت

١
٢
٣

١١:٢٠ – ١٠:٥٠
١١:٥٥ – ١١:٢٥
١٢:٣٠ – ١٢:٠٠

ما قبل الروضة ،الروضة 
االوىل،
الروضة الثانية
االرشاد
مجموعة 
صغرىة
ثالث مجموعات 
المجموعة أ ١
المجموعة أ ٢
المجموعة أ ٣

اسرىاحة المنتصف
ما قبل الروضة ،الروضة 
ما قبل الروضة ،الروضة 
االوىل،
االوىل،
الروضة الثانية
الروضة الثانية
مجموعة المقابلة
مجموعة المقابلة
صغرىة
صغرىة
ثالث مجموعات 
ثالث مجموعات 
المجموعة أ ١
المجموعة ب١
المجموعة أ ٢
المجموعة ب٢
المجموعة أ ٣
المجموعة ب٣
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مجموعة 
صغرىة
ثالث مجموعات 
المجموعة ب١
المجموعة ب٢
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جدول ت
الف�ة المسائية:
ســيتبع التالميــذ المسـ ي ن
ـجل� ف ي� الفـ تـرة الصباحيــة هــذا الجــدول ،لــدرس واحــد مدتــه ثالثــون دقيقــة قبــل ودرس واحــد
مدتــه ثالثــون دقيقــة بعــد اسـ تـراحة المنتصــف ،لمــا مجموعــه ســتون دقيقــة مــن حصــص زووم التفاعليــة المبـ ش
ـا�ة
يوميـاً.
الحصة

الوقت

١
٢
٣

٢:٣٠ – ٢:٠٠
٣:٠٥ – ٢:٣٥
٣:٤٠ – ٣:١٠
٤:١٥ – ٣:٤٥

الحصة

الوقت

١
٢
٣

٤:٥٠ – ٤:٢٠
٥:٢٥ – ٤:٥٥
٦:٠٠ – ٥:٣٠

ما قبل الروضة ،الروضة 
االوىل،
الروضة الثانية
االرشاد
مجموعة 
صغرىة
ثالث مجموعات 
المجموعة ب١
المجموعة ب٢
المجموعة ب٣

ما قبل الروضة ،الروضة 
االوىل،
الروضة الثانية
االرشاد
مجموعة 
صغرىة
ثالث مجموعات 
المجموعة أ ١
المجموعة أ ٢
المجموعة أ ٣

اسرىاحة المنتصف
ما قبل الروضة ،الروضة 
ما قبل الروضة ،الروضة 
االوىل،
االوىل،
الروضة الثانية
الروضة الثانية
مجموعة المقابلة
مجموعة المقابلة
صغرىة
صغرىة
ثالث مجموعات 
ثالث مجموعات 
المجموعة أ ١
المجموعة ب١
المجموعة أ ٢
المجموعة ب٢
المجموعة أ ٣
المجموعة ب٣

ف
ـا� ألولئــك التالميــذ الذيــن يحتاجــون إىل مزيــد
ســتكون مــدة الــدرس  20دقيقــة  10 +دقائــق يتــم تخصيصهــا كوقــت إضـ ي
من المســاعدة.
مالحظــة :ســيتم تقديــم أنشــطة اختياريــة خاصــة للتفاعــل االجتماعــي ،مــرة واحــدة أســبوعياً عـ بـر تطبيــق زووم مــن
خــال جلســة مدتهــا  20دقيقــة.
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التقييمات
ستســتخدم المعلمــات نمــاذج تقييــم تراعــي نمــو الطفــل التطــوري ،للتعريــف عــن التعلــم وإعطــاء مالحظــات
وتغذيــة راجعــة قيمــة لــول أ
المــر عــن عمــل التلميــذ المقــدم.
ي
التقييم من أجل التعلم (تقييمات تكوينية)
ت
ـ� يســلمها التالميــذ ،لتتبــع عمليــة تعلمهــم وتزويدهــم بالمالحظــات والتغذيــة
ستســتخدم المعلمــات الفــروض الـ ي
الراجعــة وكذلــك لتوجيــه التدريــس.
تقييم التعلم (تقييمات تجميعية)
عنــد نهايــة وحــدة دراســية أو بعــد فـ تـرة زمنيــة معينــة ،ســتقوم المعلمــة بوضــع أنشــطة تقييميــة لقيــاس مــدى تقــدم
ف
اس للتلميــذ وفــق فـ تـرات التقييــم
التلميــذ فنحــو أهــداف الوحــدة وجمــع معلومــات تســتخدم ي� إعــداد التقريــر الــدر ي
ـدرس.
الــواردة ي� التقويــم المـ ي
معاي� التقييم أ
والداء
ي
ن
ت
و� عن بعد عىل البنود التالية:
سيعتمد التقييم خالل برنامج التعليم إ
اللك� ي
• حضور التلميذ.
• مشاركة التلميذ.
ن
تز
الزم� المحدد.
• ال�ام التلميذ وتسليمه للمهام المطلوبة منه وفق الجدول ي
ش
المبا�ة.
• التعاون واالنضباط أثناء الجلسات التفاعلية
• حكم المعلمة عىل مدى فهم واستيعاب التلميذ.
• مالحظات المعلمة وتدويناتها الرسدية.
الغ� مكتملة
الواجبات/الفروض المدرسية ي
أ
ســيتم تقييــم التالميــذ بنــا ًء عــى الجــزء المكتمــل مــن واجباتهــم الموكلــة إليهــم .الفــروض الغـ يـر مكتملــة والعمــال
الداء أ
الـ تـ� لــم يتــم تســليمها ســتؤثر عــى أ
الكاديمــي للتلميــذ ،وقــد ال يتحصــل عــى المهــارات الالزمــة لالنتقــال إىل
ي
أ
الصــف العــى.
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التواصل
و�/الموقع إ ت ن
ال�يد إ ت ن
المدرسة/سكول/سيسو
و� الرسمي لمدرسة البيان ثنائية اللغة/إنستغرام
ب
اللك� أ ي
اللك� ي
ي
ن
ت
ن
والعالنــات عــى موقــع
و� إ
ال�يــد إ
يشــكل التواصــل بـ يـ� المدرســة والرسة أهميــة قصــوى .إ
بالضافــة إىل رســائل ب
اللكــر ي
أ
مدرســة البيــان إ ت ن
النســتغرام ،ف ي� مرحلــة مــا قبــل المدرســة ســتكون وســيلة التواصل الساســية
و� أو عــى صفحــة إ
اللكــر ي
ـال:
ـكول كالتـ ي
مــن خــال تطبيــق سيســو وتطبيــق سـ ي
• يومياً :تطبيق سيسو للرسائل والواجبات والتأمالت.
سكول للحضور وإدارة النظم.
• يوم ًياً ،أسبوعياً :منصة
ي
• إدراج روابط فيديوهات مسجلة ف� الجداول أ
السبوعية.
ي
المور أو الدارة وأولياء أ
ب� المعلمات وأولياء أ
• اجتماعات ت
اف�اضية ي ن
المور.
إ
ب� المعلمة وول أ
• جلسات زووم ت
اف�اضية ي ن
المر.
ي
أ
ال�يد إ ت ن
و� عند الحاجة.
• مراسالت أولياء المور بع� ب
اللك� ي
تساؤالت التالميذ/ول أ
المر
ي
المــور .ف� كثــر مــن أ
ـ� المدرســة وأوليــاء أ
ن
الحيــان ،يمكــن
ـ
ب
ـة
ـ
قوي
ـة
ـ
عالق
ـل
ـ
لصق
ـم
ـ
دائ
ـكل
ـ
بش
ـعى
ـ
ف ي� مدرســة البيــان نس
ي ي
ي
أ
الرشــادات التاليــة
ول المــر بمجــرد أن يتواصــل مــع المعلمــة .لذلــك تــم وضــع إ
العمــل عــى حــل أي مســألة تواجــه ف ي
بالبــاغ عــن أي مخــاوف أو ت
اق�احــات:
الجـراءات الواجــب اتباعهــا ي� حــال الرغبــة إ
لتوضيــح إ
أ
ال�يــد إ ت ن
و� لمعلمــة طفلــه لمناقشــة المشــكلة محــل االهتمــام وحلهــا.
ول المــر إرســال رســالة عـ بـر ب
اللكــر ي
 .1بإمــكان ي
عــاد ًة مــا يتــم حــل معظــم القضايــا مــن خــال هــذا التفاعــل المبـ ش
أيضــا االتصــال بســكر يت�ة مرحلــة
ـا� .يمكنكــم ً
ـ� 7100 :لتحديــد موعــد اجتمــاع زووم مــع المعلمــة.
مــا قبــل المدرســة ،الســيدة رانيــا عــى رقــم  22275000داخـ ي
ـر� مــن جانــب ول أ
ف
ض
المــر بعــد االتصــال المبـ ش
ـا� مــع المعلمــة ،بإمكانــه
ي
 .2ي� حــال لــم يتــم التوصــل لحــل مـ ي
تحديــد موعــد لالجتمــاع مــع مديــر مســاعد مرحلــة مــا قبــل المدرســة عــن طريــق الســيدة ن
لبــى عــى رقــم:
داخــ�.7107 :
22275000
ي
 .3ف� حــال لــم يتــم التوصــل لنتيجــة مرضيــة مــن جانــب ول أ
المــر بعــد التواصــل مــع مديــر مســاعد المرحلــة،
ي
ي
ن
ـ�.7107 :
بإمكانكــم تحديــد موعــد مــع مديــر المرحلــة عــن طريــق الســيدة لبــى عــى رقــم 22275000 :داخـ ي
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ال�يد إ ت ن
و� أدناه):
أمور أخرى تتطلب التواصل (انظر عناوين ب
اللك� ي
 .1مكتــب االختصاصيــة االجتماعيــة :يمكــن لــول أ
المــر التواصــل مــع الســيدة ديــاال لمرحلــة مــا قبــل الروضــة والســيدة
ي
فطومــة لمرحلـ تـ� الروضــة أ
الوىل والثانيــة.
ي
 .2لطلــب عــذر طــ� :يمكــن لــول أ
المــر التواصــل مــع الســيدة رانيــا ســكر يت�ة مرحلــة مــا قبــل المدرســة عــن طريــق
ي
بي
بريدهــا إ ت ن
و� rania.aljordi@bbs.edu.kw
اللكــر ي
 .3لالستفسارات العامة :بإمكانكم التواصل مع السيدة رانيا سكر يت�ة المرحلة بع� بريدها إ ت ن
و�
اللك� ي
للمعني� أ
ين
بالمر.
 rania.aljordi@bbs.edu.kwوهي ستقوم بإعادة توجيه طلبكم
سكول ،إرسال رسالة عىل etm@bbs.edu.kw
سكول :للتواصل بشأن
 .4حسابات
ي
ي
 .5حسابات جوجل الخاصة بالتالميذ :التواصل مع السيد فؤاد عىل fouad.elchmouri@fawsec.com.kw

ال�يد إ ت ن
و�
عناوين ب
اللك� ي

										
الصفة

المكتب

مدير مرحلة ما قبل المدرسة

anna.hutchison@bbs.edu.kw

مدير مساعد مرحلة ما قبل المدرسة
مدير قسم أ
النشطة لمرحلة ما قبل المدرسة

fatina.khalaf@bbs.edu.kw
ahlam.farra@bbs.edu.kw

مساعد إداري مرحلة ما قبل المدرسة

lubna.awayes@bbs.edu.kw

سكر يت� مرحلة ما قبل المدرسة

rania.aljordi@bbs.edu.kw

االختصاصية االجتماعية لصف ما قبل الروضة

diala.hakim@bbs.edu.kw

االختصاصية االجتماعية لمرحلة الروضة

fatoma.alsuwaiti@bbs.edu.kw

اختصاصية دعم التعلم لمرحلة ما قبل المدرسة
قسم التسجيل ف ي� مدرسة البيان

andrea.dsouza@bbs.edu.kw
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الصحة الجسدية والنفسية:
• التحدث مع التالميذ عن يف�وس كوفيد( 19-اضغط)
أ
أ
لف�وس كورونا لولياء المور (اضغط)
• جمعية مستشاري المدراس الدولية ي
• التعامل مع المخاوف والمشاعر والقلق أثناء إغالق المدرسة (اضغط)
معلومات عامة بخصوص 19-COVID
أ
ف
والقليميــة ،نعتمــد
قواعــد الصحــة والســامة أولويتنــا ي� حــرم المدرســة .للبقــاء عــى اطــاع بالحــداث العالميــة إ
عــى المنظمــات الرســمية والــوكاالت الموثوقــة مثــل منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة الصحــة الكويتيــة لمســاعدتنا ف ي�
تحديــث المعلومــات .الرجــاء النقــر أدنــاه للحصــول عــى شــبكة معلومــات منظمــة الصحــة العالميــة الخاصــة أ
بالوبئــة.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

وزارة الصحة الكويتية
ف
ف
ـوص
إن عــدد الحــاالت ي� دولــة الكويــت ي� تغـ يـر مســتمر ،لــذا يجــب علينــا أن نكــون مجتهديــن ونتبــع إ
الجـراءات المـ ي
بهــا لتقليــل مخاطــر انتقــال المــرض والتعــرف عــى أ
العـراض المحتملــة .للحصــول عــى أحــدث المعلومــات المتعلقــة
ف
ـالhttps://corona.e.gov.kw/ar :
بالحــاالت المؤكــدة ي� دولــة الكويــت بإمكانكــم زيــارة الرابــط التـ ي
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مصادر التعلم عن بعد ألولياء أ
المور
TumblebookLibrary .1
ف
لــدى مرحلــة مــا قبــل المدرســة اشـ تـراك ي� موقــع “ ”TumbleBookLibraryالــذي يتيــح لكــم االســتخدام الالمحــدود
مــن منازلكــم مجان ـاً كأوليــاء أمــور أطفــال صفــوف مــا قبــل الروضــة ،والروضــة أ
الوىل والثانيــة.
أ
ال ت
ال تن�نــت .إنهــا طريقــة رائعــة لتشــجيع
لك�ونيــة عــى إ
الموقــع عبــارة عــن مجموعــة واســعة مــن كتــب الطفــال إ
أ
الطفــال عــى الق ـراءة واالســتمتاع بهــا.
لتسجيل الدخول من ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة الرس www.TumbleBookLibrary.com .يرجى زيارة
طالمــا أنكــم ســتقومون بالدخــول عــى الموقــع مــن خــال أجهزتكــم الشــخصية ،بإمكانكــم القيــام بحفــظ كلمــة الــر
لتســهيل الدخــول عــى الموقــع كل مــرة.
كالتال:
معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك هي ي
www.TumbleBookLibrary.com

سم المستخدمalbayan :
كلمة المرورbooks :

 .2خلق مساحة تعلم ف� ن ز
الم�ل
قامــت اختصاصيــة الدم يــج ف� مرحلــة مــا قبــل المدرســة بإنشــاء مســتند يحتــوي عــى روابــط لدعــم أوليــاء أ
المــور �ف
ي
ي
أ
ن
ت
ت
ـ� ســتتم مشــاركتها.
خلــق مســاحة دراســة للتعلــم إ
اللكــر ي
و� لطفالهــم .هــذه صــورة الوثيقــة الـ ي
سكول وسيسو
 .3تطبيق
ي
أ
ف
ـول المــر تســاعده ي� كيفيــة إســتخدام التطبيــق .ســنقوم
ـكول أ رســائل «إرشــادية» لـ ي
يقــدم القائمــون عــى تطبيــق سـ ي
ال�يــد إ ت ن
و�.
بإرســال تلــك الرســائل لكافــة أوليــاء المــور عـ بـر ب
اللكــر ي
أيضــا باســتخدام تطبيــق سيســو للتواصــل بشــأن المهــام المطلوبــة مــن التلميــذ .ســيتم مشــاركة
ســتقوم المعلمــات ً
المعلومــات والفيديوهــات الخاصــة حــول كيفيــة اســتخدام تطبيــق سيســو.
 .4أدوات المواطنة الرقمية

Creating a Family Media Use Plan
Media guidelines for children of all ages from childmind.org
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