
NSW دائرة التربية والتعليم في

Learning from home in case of school closures
Information for parents and carers

التعّلم في المنزل في حال إغالق المدارس

معلومات للوالدين ومقّدمي الرعاية

إذا اضطرت مدرسة طفلك لإلغالق سوف تتواصل مع عائالت التالميذ بوسائلها المعتادة )قد يكون ذلك بالبريد 

اإللكتروني أو SMS أو المواقع اإللكترونية(. 

وإذا تم إغالق المدارس لفترة طويلة من الزمن، سوف تستمر المدرسة بتزويد طفلك بنشاطات تعّلمية للقيام بها في 

المنزل وسوف تتواصل معك بشأن عملية تعّلمه. 

في العديد من المدارس في أنحاء الوالية يزّود المدّرسون التالميذ حالياً بنشاطات تعّلمية بواسطة أدوات تعليم عبر 

اإلنترنت ويشرفون على هذه النشاطات. وقد ينقل بعض المدارس المزيد من نشاطات طفلك التعلمية أو جميعها إلى 

اإلنترنت، بما في ذلك بعض الدروس الحّية. وإذا لم يكن لديك أو لدى مدرسة طفلك وسائل رقمية )أجهزة كمبيوتر( 

وإنترنت، فسوف تستخدم المدرسة وسائل غير رقمية. يشمل ذلك إرسال أوراق نشاطات تعّلمية أو كتب مدرسية أو 

ذاكرة فالش USB تحتوي أوراق نشاطات تعّلمية رقمية وأفالم فيديوية إلى منزلك مع طفلك أو بالبريد العادي.  

وقد يتصل المدرسون أيضاً بالتالميذ ضمن مجموعات  أو فردياً عبر الهاتف. 

سوف تساعدك نشرة المعلومات هذه على فهم وسائل تقديم المساعدة لطفلك كي يتعلم في المنزل، بما في ذلك:

مسؤولياتك – هناك أشياء عليك القيام بها لمساعدة طفلك على التعّلم في المنزل كوضع برنامج منَتظم له 	 

للدراسة، وتخصيص مكان هادئ له، وسؤاله عن كيفية سير الدارسة معه.  

مسؤوليات طفلك – على طفلك أيضاً أن يتبع البرنامج المنتظم الموضوع له وإكمال الواجبات التي يعينها له 	 

المدّرس وبذل جهده إلنجاز أعماله. 

طريقة التخطيط ليوم طفلك – سوف تعطيك المدرسة بعض النصائح واإلرشادات بشأن ما ينبغي أن يقوم به 	 

طفلك خالل اليوم. 

العناية برفاهيته – عليك أن تحرص على إعطاء طفلك أقساطاً من الراحة، وعلى شربه الماء وعدم شعوره 	 

باإلجهاد النفسي أو القلق.

التواصل – من المهم أن تتحدث مع طفلك بانتظام بشأن ما يتعلمه. وسوف يتواصل مدّرس طفلك أو المدرسة 	 

معك إلعالمك بوسائل االتصال بهم. 

استخدام التكنولوجيا والوقت الذي يمضية طفلك أمام الشاشة اإللكترونية – من المهم أن تشرف على طفلك 	 

الستخدام التكنولوجيا بأمان وأن تضع حدوداً للوقت الذي يمضيه على اإلنترنت. 

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات يرجى االتصال بمدير/مديرة المدرسة. وإذا احتجت إلى مترجم لمساعدتك 

باستفسارك، يرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 450 131 وطلب مترجم عربي. وهذه الخدمة مجانية.
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