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 الملخص التنفیذي
توفر ھذه الوثیقة معلومات وتوضیحات للمناطق والمدارس والمدیرین والُمعلمین والطالب وأولیاء األمور بینما یضعون وینفذون خطة 

كورونا الُمستجد، والتي تختلف عن خطط التعلم اإللكتروني الرسمیة. مجلس  التعلم عن بُعد استجابة لحالة الطوارئ الخاصة بفیروس
) یُقر بأن جمیع الطالب واألُسر والمدارس والمناطق مختلفون عن بعضھم البعض، ویدعم التعلم عن بُعد ISBEالتعلیم بوالیة إلینوي (

من التأثیر السلبي لھذه الفترة غیر المسبوقة على المسارات الذي یلبي االحتیاجات المحلیة، كما یدعم، إلى أقصى حد ممكن، التقلیل 
 التعلیمیة لطالبنا. 

 المستندات الُملحقة أدناه ھي مستندات ُمرفقة لدعم توصیات التعلم عن بُعد:

جي. بي. بریتزكر، وجمعیة إلینوي للتعلیم، وإتحاد إلینوي للمعلمین، وجمعیة إلینوي لُمدیري بیان مشترك لمكتب الحاكم  •
 المدارس، وجمعیة المدیرین في إلینوي، ومجلس التعلیم بوالیة إلینوي

 التوجیھ االئتماني المزدوج المشترك أثناء فترة إیقاف التعلیم الشخصي •
   15-2020األمر التنفیذي   •
 قواعد الطوارئ:  •

o بُعد عن التعلم أیام - 5 الجزء 
o المبكرة للطفولة االجمالیة المنحة - 235 الجزء 

 
یُقدم ھذا الملخص التنفیذي توصیات أساسیة للمناطق ألخذھا في اإلعتبار أثناء تحسین الخطط الحالیة وتطویر الخطط الجدیدة مع استمرار 

 التالیة اقتراحات لمساعدة المناطق  حالة الطوارئ الصحیة الخاصة بفیروس كورونا المستجد. تُقدم المقدمة والتوصیات الشاملة 
لمین على مواجھة تحدیات تقدیم التعلم عن بُعد لتلبیة احتیاجات جمیع الطالب في والیة إلینوي. وأخیًرا، توفر األقسام والمدارس والمع

التي تحدد التوصیات الخاصة بطالب اللغات المتعددة والتعلیم الخاص ونطاقات الصفوف الدراسیة الُمحددة المزید من التوصیات 
ص على الُمعلمین الذین یعملون مباشرة مع الطالب.  ونوصي بالبدء بھذا الملخص والمقدمة والتوجیھ واالعتبارات التي تنطبق بشكل خا

  الشامل ثم االنتقال إلى األقسام الالحقة التي تنطبق على عملك.
 

خالل فترة تفشي  504" من قانون األفراد ذوي اإلعاقة والقسم Bأصدرت وزارة التعلیم في الوالیات المتحدة توجیھات لتنفیذ الجزء "
 .بالوالیات المتحدة  وزارة التعلیم.یجب أن تتوافق جمیع القرارات المتعلقة بالتعلیم الخاص مع توجیھات فیروس كورونا الُمستجد. 

 
 یجب على المناطق المختلفة النظر في ھذه التوصیات بالتشاور مع المستشار المحلي.

 
بینما یعمل المعلمون على تنفیذ ھذه التوصیات، فإننا ندعو الجمیع إلى التحلي بالمرونة والصبر مع اآلخرین.  وفي ھذه اللحظة، سنحتاج و

جمیعًا إلى وضع نموذج لتحقیق المرونة والتفكیر النقدي واإلبداعي واالستجابة المدروسة والتعاطف، وذلك لضمان استمرار الطالب في 
 المستوى الشخصي واألكادیمي واللغوي. التطور على

 
التعلم عن بعد ھو التعلم الذي یحدث خارج الفصول الدراسیة التقلیدیة، وذلك بسبب أن الطالب والمعلم منفصلین عن بعضھما بالمسافة 

شمل التكنولوجیا. ال یجوز و/أو الوقت. یمكن أن یكون التعلم عن بعد في الوقت الفعلي أو في أوقات تتسم بالمرونة، وقد یشمل أو ال ی
افتراض أن كل عائلة أو كل طالب لدیھ إمكانیة الوصول إلى األجھزة الضروریة واالتصال المناسب باإلنترنت في منازلھم. في كثیر من 

لى اتصال الحاالت، یكون الطالب المصنفین من قِبل المدارس على أنھم "ُعرضة للخطر" ھم من ال یستطیعون الوصول إلى األجھزة أو إ
) البحث في المجال التكنولوجي للمجتمع وتحدید نوع التعلم عن LEAsإنترنت یمكن االعتماد علیھ. یجب على وكاالت التعلیم المحلیة (

"أ"،  بعد الذي یتناسب مع المجتمع في إطار إمكانیاتھ. قد یكون التعلم عن بعد في الوقت الفعلي، والمعتمد على التكنولوجیا مناسبًا للمنطقة
في حین أن ساعات التعلم ذات الوقت المرن بدون تقنیة قد تكون الخیار المناسب للمنطقة "ب". وقد تجد المنطقة "ج" أن الخطة التي 
تشتمل على مزیج من التعلیم في الوقت الفعلي والتعلیم ذو الوقت المرن وبأسالیب تكنولوجیة، وغیر تكنولوجیة ھي اإلختیار األنسب 

 ئالتھم. لطالبھا وعا
 

https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Statement-Updated%203-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Dual-Credit-Guidance-During-Suspension-of-In-Person-Instruction.pdf
https://www.isbe.net/Documents/EO2020-15.pdf
https://www.isbe.net/Documents/23-5RG-E.pdf
https://www.isbe.net/Documents/23-235RG-E.pdf
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
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نحن ندرك أن ھذه التوصیات قد تحتاج إلى مزید من التحسین، في الوقت الذي تسعى فیھ المناطق في جمیع أنحاء الوالیة إلى تنفیذ مفھوم 
لس التعلم عن بُعد واالستجابة للموقف الراھن المليء بالتغیرات. وفي حین أن معاییر ما ھو مذكور في ھذه الوثیقة لن یتغیر، إال أن مج

 التعلیم بوالیة إلینوي ملتزم بتقدیم مزید من التوضیح، وأمثلة لالبتكارات والنجاحات واالقتراحات المتعلقة بالموارد اإلضافیة.
 

 التوصیات التعلیمیة األساسیة
 نحن نشجع بشدة:

 التخطیط للتعلم عن بُعد بصورة تحترم احتیاجات جمیع الطالب والموظفین.  •
 تنفیذ التعلم عن بعد بصورة تراعي التنوع في كل مجتمع لضمان حصول جمیع الطالب على فرص تعلیمیة عادلة.  •
توثیق دقیق ألفضل الجھود الممكنة في ظل ظروف الطوارئ الحالیة فیما یتعلق بالطالب الذین لدیھم برامج التعلیم المنفرد  •

)IEPs 504) وخطط القسم  
 17لطالب في عملیة التعلم وفقًا للمستویات المناسبة للعمر والمعروضة في الصفحة ھیكلة المشاركة النشطة ل •
 تحدید محتوى للتعلم عن بُعد بما یتوافق مع المعاییر ومدى التناسب والمالئمة لكل طالب •
 ممارسة التواصل المستمر مع الطالب والعائالت والموظفین لفھم مدى تأثیر الطوارئ الصحیة علیھم •

 
 ت األساسیة للتقییمالتوصیا 

ولیس  التعلم،ینصب التركیز على الفروض المدرسیة الذي یتم التكلیف بھا ومراجعتھا وإتمامھا خالل فترة التعلم عن بعد على  •
 على االمتثال. 

لجمیع یجب أن یركز التقییم على استمراریة التعلم وتحدید أولویات الترابط والرعایة للطالب والموظفین. یجب أن تُتاح  •
الطالب الفرصة إلعادة العمل أو التعویض أو المحاولة مرة أخرى إلكمال أو إظھار التقدم أو محاولة إكمال العمل الُمكلف 

بھ/بھا قبل فترة التعلم عن بُعد، في ذلك اإلطار الزمني. یجب أن یكون التركیز على الحفاظ على سالمة األطفال عاطفیًا 
 في التعلم ھو أولویتنا األولى خالل ھذا الوقت وخالل ھذه الظروف غیر المسبوقة.وجسدیًا وتغذیتھم ومشاركتھم 

یجب على المناطق المحلیة تطویر طرق بدیلة لتقییم المسیرة المھنیة وأعمال دورة التعلیم التقني، كلما كان ذلك ممكنًا، بما في  •
 ذلك استخدام الفیدیو، والتقدیم اإللكتروني، إلخ.

 سیاسات ائتمانیة مزدوجة باالشتراك مع المؤسسات الشریكةینبغي وضع  •
وعلى نطاق أوسع، ال یوجد شيء في ھذه التوصیة یھدف إلى استبدال أو إلغاء القانون الفیدرالي أو قانون الوالیة، أو العقود أو  •

 اتفاقیات المفاوضة الجماعیة أو الممارسات السابقة الموجودة بالفعل.
 
 

جالس المدارس إلى إعادة االنعقاد لتعدیل سیاسات المجلس وقد یحتاج المدیرون إلى مراجعة اإلجراءات ملحوظة: قد تحتاج م
یجب أن تعمل المناطق التعلیمیة مع مستشاریھا  اإلداریة لمعالجة الظروف التي تَسبب فیھا تفشي فیروس كرونا الُمستجد.

المفاوضة الجماعیة ذات الصلة لتلبیة احتیاجات التعلم عن بعد فیما  القانونیین، كلما أمكن ذلك، وأن تقوم بالتشاور مع ھیئات
یجب أن تولي اإلدارات التعلیمیة اھتماًما خاًصا ألي قضایا تؤثر على ظروف عمل    یتعلق بالسیاسات واإلجراءات.

   ھزة الشخصیة.الموظفین، بما في ذلك إطار أي خطط للعمل عن بُعد، وسیاسات االستخدام المقبول، واستخدام األج
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 شكر وتقدیر 
ات نود أن نعبر عن امتناننا العمیق، وتقدیرنا للجھود الدؤوبة للُمعلمین والطالب من جمیع أنحاء إلینوي والذین عملوا معًا في ھذه األوق

 المضطربة لصیاغة ھذه التوصیات المھمة لزمالئھم وشركائھم. 

وقد أدى استعداد ھذه المجموعة لالنخراط في حوار مدروس، وصریح، وھادف حول كیفیة تلبیة احتیاجات جمیع الطالب في مدارس 
إلینوي بأفضل صورة ممكنة في ھذه األوقات والظروف غیر المسبوقة إلى إصدار وثیقة تعكس التنوع المذھل لوالیتنا، والتزامنا الثابت 

 . بتقدیم األفضل ألطفالنا

عن ھذا الفریق من الُمعلمین والطالب الُمذھلین ھم بمثابة مصدر إلھام ألولئك الذین في مدارسھم، وعبر والیة إلینوي كلھا. ونود أن نعبر 
شكرنا العمیق الصادق لھم وتقدیرنا لعملھم وتجاربھم ووجھات نظرھم التي ساھمت في تطویر التوصیات التي توازن بین االتجاه 

 اجة إلى المرونة والصبر والتفاھم في ھذه األوقات االستثنائیة من حیاتنا.    الواضح والح

كما نود أن نوجھ شكر خاص لمساھمات الطالب.  فقد كانت مساھماتھم ال تُقدر بثمن؛ وقد ساھمت وجھات نظرھم الفریدة في إثراء 
 التفكیر الجماعي للمجموعة وتحسین العمل.

 
 كتورة جنیفر ل. كیرمزد   دكتورة بریندا م. دیكسون

 المدیرة التنفیذیة للتعلیم والتعلم   مسؤولة البحوث والتقییمات 
 مجلس التعلیم بوالیة إلینوي   مجلس التعلیم بوالیة إلینوي

 
 
 

 دكتورة نیا عبد هللا
 مدیرة

 Proviso West High Schoolمدرسة 
 Proviso Township 209المنطقة التعلیمیة الثانویة 

 
 أندرسون ، اتحاد المعلمین في إلینويبیث 

 معلم تربیة خاصة
  AVIS Huff Impactبرنامج 

 كنكاكي  111المنطقة التعلیمیة 
 

 راشیل أندرسون
 أخصائي تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین

 مركز موارد إلینوي
 

 جو بلومكویست، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 SCEAمدرس ، رئیس 

 سانت شارلز  303المنطقة التعلیمیة 
 

 ماركوس بیلین
 مدیرة

 Huntley High Schoolمدرسة 
 CSD 158ھنتلي 

 
 جیل كارلسون

 مستشار التربیة الخاصة
 كنكاكي  111المنطقة التعلیمیة 

 
 سارة تشامبرز، اتحاد المعلمین في إلینوي 

 معلمة تربیة خاصة
Alcott College Prep High School 

 في شیكاغو 299التعلیمیة العامة  المنطقة
 

 باتریشیا ھندریكس، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 معلمة تربیة خاصة  -اللغة االنجلیزیة ألھداف خاصة 

Grundy Special Education Cooperative 
 
 
 

 كریستینا ھنسون، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 معلمة روضة أطفال

Fairview Elementary  
 في سبرینغفیلد 186التعلیمیة المنطقة 

 
 
 

 شیرلي تشافاّریا
 مدیرة التدریس والتعلم

 في شیكاغو 299التعلیمیة العامة المنطقة 
 

 كارین دانینھاویر، اتحاد المعلمین في إلینوي
 معلمة

 الحضانة للجمیع
 كنكاكي  111المنطقة التعلیمیة 

 
 دكتورة ایمي دیكسون

 مدیر
Jefferson and Lincoln Attendance Center 

 Carmi-White 5المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 
 

 ماندي إلیس
 مدیر

Dunlap Grade School 
 Dunlap 323المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 

 
 ماجي إسیج

 أخصائي تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین
 مركز موارد إلینوي 

 
 سوزان لین فیلدمان، اتحاد المعلمین في إلینوي

 تعلیم ثنائي اللغة\مدرسة اللغة االنجلیزیة كلغة ثانیة
Champaign Central High School 

 Champaign، المنطقة التعلیمیة في 4المنطقة التعلیمیة 
 

 كیمبرلي ماكلیالن، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 مدرسة مشروع متخصص

SIUE Head Start 
 SIU-Edwardsvilleمشروع 

 
 دیریك مورجان، اتحاد المعلمین في إلینوي

 مدرس تربیة ریاضیة وصحة 
Joseph Arthur Middle School 

 104التعلیمیة المركزیة  المنطقة
 

 أولیفیا مولكاھي
 أخصائي تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین

 مركز موارد إلینوي
 
 
 
 

 ھسوس م. فرناندیز ألونسو، اتحاد المعلمین في إلینوي
 تعلیم ثنائي اللغة لروضة االطفالمدرس 

Early Childhood Center 
 East Auroraمنطقة تدریس 

 
 رندي فوتشس، جمعیة إلینوي التعلیمیة

 اخصائي اجتماعي في المدرسة المتوسطة
 Marion 2وحدة 

 
 راؤول جاستون

 مدیر
Jefferson Middle School 

 DuPage County 45المنطقة التعلیمیة 
 

 إیما جاتز
 طالبة الصف الثاني عاشر

Metea Valley High School 
 Indian Prairie 204المنطقة التعلیمیة 

 
 كریستي إریكسون غریمر، جمعیة إلینوي التعلیمیة

 معلمة الصف االول والثاني متعدد العمر

Fairview Elementary 
 Unity Point 140المنطقة التعلیمیة 

 
 بوال ھاولي

 مشرفة
 Pikeland 10المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 

 
 إریك سكوتس

 مدیر
Central Elementary School 

 Camp Point 3المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 
Central 

 
 نانسي سیرانو ، اتحاد المعلمین في إلینوي،

 مدرسة اللغة االنجلیزیة للصف الثامن
Hernandez Middle School 

 في شیكاغو 299التعلیمیة العامة  المنطقة
 

 كارتر شوكي
 طالب الصف الثاني عاشر

Freeport High School 
 Freeport 145المنطقة التعلیمیة 
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 جولیا ھایدن، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 معلمة ریاضیات ومدرب تعلیمي

Maine South High School 
 ماین 207المنطقة التعلیمیة 

 
 دكتورة ستیفن ایزوي

 مشرف
Niles Township High Schools 219 

 
 میكایال جاكسون

 طالبة الصف الثاني عاشر
Sangamon Valley High School 

 Sangamon Valley 9المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 
 

 ثیو جونسون
 طالب الصف الحادي عاشر

Urbana High School 
 Urbana 116المنطقة التعلیمیة 

 
 تامي كینغ

 مدیر البرنامج
The Center التعلم المھني في مرحلة الطفولة المبكرة | 

 
 إلینوي دنیس كوسوث، اتحاد المعلمین في

 ممرضة مدرسة معتمدة
 في شیكاغو 299المنطقة التعلیمیة العامة 

 
 دكتورة دانیال كراوس

 مدیر
Willowbrook High School 

 DuPage 88المنطقة التعلیمیة الثانویة 
 

 ھایدي لینسینج
 مدیر

Eagle Ridge School 
 Carbon Cliff-Barstow 36المنطقة التعلیمیة 

 
 د المعلمین في إلینويجالین لیونھاردي، اتحا
 مدرسة اللغة اإلنجلیزیة

Black Hawk College 
 

 دكتورة مایكل لوبلفیلد
 مشرف

 North Shore 112المنطقة التعلیمیة 
 

 ستیفاني مادوكس، اتحاد المعلمین في إلینوي
 K-8منسقة الرد على التدخل ل

 Wolfe Branch 113المنطقة التعلیمیة 
 

 التعلیمیةایمي مارتن، جمعیة إلینوي 
 معلمة الصف الرابع

Alwood Elementary School 
 Alwood 225المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 

 
 كودي مایز، جمعیة إلینوي التعلیمیة

 معلمة
Marion Junior High School 

 Marion 2المنطقة التعلیمیة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جویل مونوز، اتحاد المعلمین في إلینوي
 معلمة 

 في شیكاغو 299المنطقة التعلیمیة العامة 
 

 مایك نكریتز
 مؤسس

Felicity School 
 

 ستاسي نیفن، اتحاد المعلمین في إلینوي
 اإلنجلیزیة والتربیة الخاصة معلمة

Quincy Senior High School 
 Quincyمنطقة تدریس 

 
 دكتورة بول أومالي

 مشرف
 Butler 53منطقة تدریس 

 
 بارب اوتین، اتحاد المعلمین في إلینوي

 معلمة
James Avant Elementary School 

 East St. Louis 189المنطقة التعلیمیة 
 

 تاكر بوشارد
 الحادي عشرطالب الصف 

Carbondale Community High School  منطقة تدریس
 Carbondale 165الوحدة االجتماعیة 

 
 لیزا كسادا، اتحاد المعلمین في إلینوي

 اختصاصیة ریاضیات
Kruse Education Center 

 146المنطقة التعلیمیة المجتمعیة الموحدة 
 

 ماري آن ریفیرا، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 معلمة

Lyons Township High School 
 Lyons Township 204المنطقة التعلیمیة الثانویة 

 
 لوبیز-كریستینا سانشیز

 أخصائیة تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین
 مركز موارد إلینوي

 
 إریك سانتیاغیلو، جمعیة إلینوي التعلیمیة

 مساعدة معلم تربیة خاصة
Maine South High School 

 ماین 207المنطقة التعلیمیة 
 

 رایان شیلب، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 PLTWمدرس العلوم االجتماعیة/

Wredling Middle School 
 303منطقة تدریس سانت شارلز 

 
 جودي سكوت

 المشرف اإلقلیمي للمدارس
  Warrenو  Henerson, Knox, Mercerمقاطعات 

 
 
 

 براد سكیرتیتش
 مشرفة

 Collinsville 10المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 
 

 جنیفر سمیث، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 مدرسة الصف الثامن

Monticello Middle School 
 Monticello 25المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 

 
 كولبي تابلینج، اتحاد المعلمین في إلینوي

 معلمة تربیة خاصة
Beverly Manor School 

 واشنطن 50المنطقة التعلیمیة 
 

 شیرون طومسون، جمعیة إلینوي التعلیمیة
 مساعدة معلم تربیة خاصة

Maine South High School 
 ماین 207المنطقة التعلیمیة 

 
 فرانك توماسكیفیتش،  جمعیة إلینوي التعلیمیة 

 معلم
Hadley Junior High  

 Glen Ellyn 41المنطقة التعلیمیة 
 

 إلیزابیث تروست
 أخصائیة تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین

 مركز موارد إلینوي
 

 الشون واالس، اتحاد المعلمین في إلینوي
 مساعد مھني 

 في شیكاغو 299التعلیمیة العامة  المنطقة
 

 بوبي والسر، اتحاد المعلمین في إلینوي
 مدرس تكنولوجیا تطبیقیة

Hoffman Estates High School 
 Hoffman Estates 211المنطقة التعلیمیة 

 
 كریستا ویتیكامب، جمعیة إلینوي التعلیمیة

 أخصائیة احتیاجات استثنائیة
 Springfield Southeast High Schoolمدرسة 

 في سبرینغفیلد 186المنطقة التعلیمیة 
 

 میرل وایلدر، اتحاد المعلمین في إلینوي
 مستشار المدرسة

Belleville East High School 
 Bellevilleمنطقة المقاطعة للتدریس الثانوي في 

 
 أماندا ویلكنسون، اتحاد المعلمین في إلینوي

 مدرسة اللغة اإلسبانیة
Farmington Central High School 

 Farmington 265المنطقة التعلیمیة للوحدة االجتماعیة 
 

 میشیل یانونج
 أخصائیة تعلیم باالنجلیزیة وبلغتین

 مركز موارد إلینوي
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 المقدمة
 الغرض من ھذه الوثیقة ھو توفیر المعلومات للمعلمین لتنفیذ مفھوم التعلم عن بُعد، مع التركیز على بعدین رئیسیین: التدریس والتقییم.

وتُقر بأن كل مجتمع مدرسي فرید من نوعھ. الھدف ھو دعم الُمعلمین في التقلیل، بقدر اإلمكان،  وتحترم ھذه التوصیات التوجھات المحلیة
 من أي تأثیر سلبي لھذه الظروف غیر المسبوقة على الطالب والعاملین والمجتمعات.

 
عمل على استمراریة التعلیم للطالب وللتعبیر عن أھداف ھذه التوصیات، یتم تعریف یوم التعلم عن بُعد على أنھ برنامج تعلیمي ُمصمم لل

 في ظل الظروف التي تمنع الطالب والُمعلم من التواجد في نفس النطاق المكاني. 
 

ینبغي أن تساعد ھذه التوصیات الُمعلمین أثناء قیامھم بتطویر منھج التعلم عن بُعد الذي یشمل جمیع الطالب ویعدل بینھم بغض النظر عن 
 أعمارھم ومواقعھم وخلفیاتھم والموارد الُمتاحة لدیھم. ویمكن تحقیق أھداف وثیقة التوصیة ھذه من خالل: 

 المعلومات لجمیع الجھات المعنیة بالتعلیم (العائالت، والمناطق، والطالب، إلخ.)توفیر إمكانیة الوصول الواضحة إلى  ●
التأكد من أن جمیع األطراف لدیھا فھم مشترك للمصطلحات وأفضل األسالیب الالزمة لتزوید جمیع الطالب بإمكانیة الوصول  ●

المدارس/العائالت/الطالب في جمیع أنحاء العادلة والمستمرة إلى مستوي تعلیم عالي الجودة مع اإلقرار بإختالف ظروف 
 الوالیة.

 اقتراح حد أدني لما یجب تَقدیمھ لجمیع الطالب من وجھة نظر متكافئة. ●
 تشجیع االبتكار والتفكیر خارج الصندوق. ●
التعلم عن  تقدیم أمثلة على النجاح واالحتماالت المتاحة لتكون بمثابة نماذج ومحفزات للمناطق/المعلمین إلعداد وتنفیذ مفھوم ●

 بُعد. 
 
 

 االلتزام بالسلطة المحلیة  
ترتكز ھذه التوصیات على االلتزام بالسلطة المحلیة. تھدف المعلومات الُمقدمة إلى دعم المناطق والمدارس في اتخاذ القرارات التي تفي 

ناطق أن تقوم بتقییم ھذه التوصیات في ضوء باحتیاجاتھم المحلیة. ستحتاج كل منطقة إلى تحدید كیفیة تنفیذ ھذه التوصیات. یجب على الم
 واقع ظروفھا المحلیة، مثل إمكانیة التطویر المھني، والحصول علي التكنولوجیا، واحتیاجات مجموعات طالبھا الُممیزین. 

 
المجال التعلیمي، وینبغي ال یجب تفسیر واستخدام ھذه الوثیقة لتجاوز االلتزامات المتبادلة بین مسؤولي العمل التعلیمي والعاملین في 

تخطیط أوقات العمل في أوقات معقولة والتفاوض بحسن نیة فیما یتعلق باألجور وساعات العمل وغیرھا من شروط وأحكام التوظیف 
 والتي قد تحتاج إلى تعدیالت من أجل تفعیل مفھوم التعلم عن بُعد.

 
 دور الفریق االستشاري 

)، والتي تتكون من ISBEموعة االستشاریة للتعلم عن بُعد التابعة لمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (تم تطویر ھذه التوصیات من قبل المج
طالب ومعلمین ومساعدین مھنیین وموظفي الخدمات ذات الصلة والمدیرین وُمشرفي المناطق والمراقبین اإلقلیمیین. لقد كان دور الفریق 

الوالیة إلنشاء وثیقة توفر مساًرا واضًحا للتقدم لألمام لجمیع المناطق التعلیمیة االستشاري ھو جلب أصوات متنوعة من جمیع أنحاء 
والعائالت. تم إنشاء مجموعة العمل االستشاریة من أجل تمثیل تنوع المناطق الجغرافیة والدور والخبرة والمحتوى. بالنظر إلى الطبیعة 

 بتجمیع أفضل أفكارھا حول ما یمكن تقدیمھ لطالب والیة إلینوي.  غیر المسبوقة لھذه اللحظة، تم تكلیف المجموعة االستشاریة
 

 الھدف النھائي
 تتمثل األھداف النھائیة لھذه التوصیات في توفیر التوجیھ والمعلومات والموارد لضمان ما یلي:

 أن یتمتع جمیع الطالب بفرصة التعلُّم المستمر الذي یرتكز على معاییر حاسمة. ●
 تقلیل الخسائر التعلیمیة. أن تعمل المناطق على ●
 أن یتم إعطاء الطالب واألسر إجراءات وإطارات عمل لضمان بقائھم على اتصال بالمدارس والتعلیم.  ●
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 ولتحقیق ھذه األھداف، یجب أن نتمسك بالمبادئ التالیة في ھذه الوثیقة: 
على إمكانیة الوصول لمواد تعلیمیة عالیة الجودة وعلى الدعم الالزم لتمكین استخدام تلك  یجب أن یحصل جمیع الطالب واألسر ●

 المواد بنجاح.
 ونظًرا لواقع الفجوة الرقمیة، قد تحتاج معظم المدارس إلى توفیر إمكانیة الوصول الرقمي وغیر الرقمي إلى المحتوى. ●
 د تعلیمیة ذات مغزى/عالیة الجودة وتتماشى مع معاییر الوالیة.وال یزال من الممكن والضروري أن یحصل الطالب على موا ●
من الضروري أن یحافظ الطالب والمدارس/المعلمون على االتصال الشخصي الذي یدعم العمل األكادیمي الضروري والدقیق  ●

 بطریقة تراعي أوضاع الطالب (عقلیتھم، ومشاعرھم، ومسؤولیاتھم، إلخ.)
 بساطة إطار العمل، وبساطة ھیاكل االتصال، وبساطة التوقعات. --ل ھذا الوقت البساطة ھي أفضل الحلول خال ●
 صحتھ النفسیة، واحتیاجاتھ الغذائیة، واحتیاجات السالمة واألمان.  -دعم الطفل من كل الجوانب  ●
 سیحتاج اآلباء إلى إمكانیة الوصول إلى معلومات واضحة وموارد وافرة. ●
 لتشجیع والتعاطف لضمان نجاحھم ومرونتھم في العمل قد یحتاج المعلمون إلى الدعم وا ●

 
 وأخیًرا، یُرجى مراعاة ما یلي:

یجب أن تشمل اإلجراءات الجدیدة جمیع الطالب. ویجب أن تسعى المناطق إلى تطبیق التعلم عن بُعد الذي یُلبي احتیاجات  ●
لة المعیشة المنزلیة والوضع القانوني وإمكانیة جمیع الطالب واألسر من خالل مراعاة اللغة واحتیاجات التعلم المتنوع وحا

الوصول إلى التكنولوجیا وإمكانیة الوصول إلى الدعم األبوي وإمكانیة الوصول إلى وسائل النقل. ال یزال معظم الطالب 
 الُمعرضین للخطر لدینا في أمس الحاجة إلینا. 

واإلبداعي واالستجابة المدروسة والتعاطف للمساعدة على ترتكز ھذه التوصیات على الحاجة إلى المرونة والتفكیر النقدي  ●
 ضمان استمرار الطالب في التطور على المستوى الشخصي واالكادیمي واللغوي. 
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 توصیات شاملة 

 التعلیمات
بھا أثناء تطویر إطار یقدم ھذا القسم نظرة عامة على جمیع االعتبارات التعلیمیة التي یجب على المقاطعات والمدارس والمعلمین االھتمام 

دلة لجمیع التعلم عن بُعد. وإلى جانب األسئلة الرئیسیة، فإننا نُقدم الحد األدنى الذي ینبغي الوفاء بھ للمساعدة في حمایة تقدیم الخبرات العا
لة المھمة لمعالجة مفھوم التعلّم الطالب. وأخیًرا، نُنھي ھذا القسم بأمثلة عن الكیفیة التي أجابت بھا مقاطعات والیة إلینوي على ھذه األسئ

 عن بُعد بشكل متماسك.
 

الطالب في إلینوي متنوعین. وھذا التنوع ھو ما یجعل إلینوي والیة فریدة، وحیویة، ومبتكرة للتدریس والتعلیم فیھا. عند تصمیم وتنفیذ 
مان إمكانیة وصول جمیع الطالب إلى الفرص مفھوم التعلم عن بعد، یجب أن تنتبھ المناطق بشكل خاص إلى التنوع داخل مجتمعھم لض

یاجات التعلیمیة عالیة الجودة والُمصممة خصیًصا لتناسب احتیاجاتھم. القرارات االستباقیة التي یتم اتخاذھا من خالل التفكیر بعنایة في احت
 ا.الطالب ستجعل التعلم عن بُعد تجربة أكثر إنصافًا، والتي یمكن لجمیع الطالب أن یزدھروا فیھ

 
 تحقیق االنسجام في مفھوم التعلم عن بُعد

یمكن توصیل المجتمع المدرسي ببعضھ البعض وتحقیق ازدھاره حتى إذا كان مبنى المدرسة الفعلي مغلقًا. التعلم عن بُعد الذي یُركز على 
التفاعل وفرص التعلم الحقیقیة والمتباینة سیساعد الطالب على البقاء على اتصال مع المعلمین وزمالء الدراسة، وسیسھل االنتقال من 

یُعد تطویر االنسجام في مفھوم التعلم عن بُعد والذي یُمِكن للطالب االعتماد علیھ أمًرا أساسیًا، حیث تقلیدي إلى التعلیم عن بُعد. التعلیم ال
 ویشمل المفھوم الناجح والثابت للتعلم عن بُعد ما یلي:  سیتكیفون ھم وأسرھم مع التغیرات غیر المسبوقة في التعلیم والمجتمع بشكل عام.

 ف واضحة المعالمأھدا •
 التعاون بین المناھج لزیادة التركیز في عملیة التدریس •
 خیارات للطالب لالستفادة من اھتمامات الطالب ومستویات االستعداد وأنماط التعلم مع توفیر المرونة للعائالت •
ات المرنة، والذي یتجنب اإلضرار مزیج من الخیارات التكنولوجیة وغیر التكنولوجیة والتعلم في الوقت الفعلي والتعلم ذو األوق •

 بالطالب بسبب اختیارھم
منصة مشتركة حیث یمكن للطالب الوصول إلى الواجبات المدرسیة والعثور على الدعم والموارد (لكل من الواجبات عبر  •

 اإلنترنت والتي ال تحتاج اتصال باإلنترنت.)
 الت.خطة اتصال واضحة تشمل المدرسة، والمعلمین، والطالب، والعائ •
 اھتمام وجھد حقیقیین في دعم النمو االجتماعي، والعاطفي، واألكادیمي للطالب. •

 
 مراعاة ظروف األسرة/المنزل

األمر لیس قاصًرا على إمكانیة الوصول إلى التكنولوجیا. ونظًرا ألن المنزل سیكون الفصل الدراسي الجدید، فمن المھم أن یشمل مفھوم 
عدید من الظروف العائلیة والمنزلیة. وفي ظل ھذا الوقت العصیب من الصحة العامة الُمتغیرة بسرعة وعدم التعلم عن بُعد التعامل مع ال

 الثقة في الظروف االقتصادیة، فإنھ یجب أن تضمن المناطق التعلیمیة أن یراعي أسلوب التعلم عن بُعد ما یلي:
 الطالب المتواجدین في المنزل بمفردھم أثناء عمل البالغین •
 ب الذین یقومون برعایة األشقاء أو أحد أفراد األسرة المرضىالطال •
 الطالب الذین یعملون للمساعدة في إعالة أُسرھم •
 الطالب الذین یتحدثون لغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة ولدیھم احتیاجات لغویة •
 لواجبات المنزلیةالطالب الذین یتحدث آباؤھم لغة أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة وال یمكنھم المساعدة في ا •
"، IEPالطالب الذین لدیھم احتیاجات تعلیمیة خاصة (على سبیل المثال: األطفال الذین یستفیدون من برنامج التعلیم المنفرد " •

 والطالب االستثنائیون من ذوي االحتیاجات الخاصة)
 الطالب الذین یتعاملون مع مرض أو فقدان أحد أفراد األسرة •
 الطالب الذین یعانون من القلق أو االكتئاب  •
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الموظفون الذین یعملون عن بُعد وفي نفس الوقت یخططون ویقدمون تعلیم عن بُعد مع توفیر الرعایة لعائالتھم، وفي كثیر من  •
 الحاالت، ألطفالھم

 
 إشراك األطراف المعنیة

ھو مھمة شاقة. من المحتمل  –في ظل قیود زمنیة ھائلة  -قابلة للتطبیق  یدرك مجلس التعلیم بوالیة إلینوي أن إنشاء عملیات تعلم عن بُعد
بصورة كبیرة أن إغالق المدارس اإللزامي لم یكن على جداول أعمال التخطیط للمناطق المختلفة في الصیف الماضي، لذلك فإن الدعم 

ات مفیدة. لذلك، یُرجى مراعاة تضمین المدخالت من الُمقدم حول كیفیة التخطیط لھذا الوضع التعلیمي غیر المسبوق قد یمثل إرشاد
 األطراف المعنیة المختلفة وتحدید قادة التنفیذ بینما تضع المناطق اللمسات األخیرة على خطط التعلم عن بُعد. 

 
 االتصاالت

یجب أن یكون لدى المناطق، والمدارس، والمعلمین خطة اتصال واضحة ومتسقة، وموجزة، ویمكن الوصول إلیھا بسھولة، والتي تُعطي 
 األولویة التصال الطالب بالموظفین الموثوق بھم في المدرسة. ویُعد إمكانیة وصول األسرة إلى المعلومات أمًرا ضروریًا في سیاق التعلم

اإلرشادات الواردة أدناه اعتبارات یجب على المدارس مراجعتھا عند التواصل مع العائالت حول التعلم عن بُعد.  یجب  عن بُعد. وتقدم
 تحدید جمیع التوقعات الخاصة باتصال الموظفین بالطالب أثناء التعلم عن بُعد وفقًا للسیاسات واالتفاقیات المحلیة. 

 
 إرشادات عامة

 استخدام منصات االتصال التي تستخدمھا األطراف المعنیة بالفعل والموجودة حالیًا في النظام إذا كان ذلك ممكنًا، یُفضل •
 كن واضًحا ومتسقًا وموجًزا •
 التأكد من توفیر المواد واالتصاالت بطریقة تكون في متناول الطالب ذوي االحتیاجات اللغویة •
 طالبتشجیع/الحفاظ على تواصل مستمر ثنائي االتجاه بین المعلم وال •
 تحدید المصطلحات/األفكار بشكل واضح لتجنب سوء التواصل •
 وضع إرشادات للتوقعات المتعلقة بوقت االستجابة من المعلمین والطالب وإبالغ ھذه التوقعات لجمیع األطراف المعنیة •

 
 
 
 

 التواصل مع الطالب 
 الحفاظ على عادات ومعاییر الصفوف الدراسیة بقدر اإلمكان •
 فضل طریقة للتواصل مع المعلم، ومع الزمالء، عند الحاجة لذلك، (فرصة للتعلم االجتماعي العاطفي)تذكیر الطالب بأ •
التأكد من أن جمیع الطالب لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعلومات من خالل وسیلة واحد على األقل من وسائل االتصال  •

 یتم استالمھا، أو الھاتف، أو الفیدیو، أو البرید اإللكتروني)(البرید، أو الطرود التي یقوم سائق الحافلة بتوصلیھا أو التي 
 وضع إرشادات ألوقات استجابة المعلم •
 الحفاظ على التواصل المنتظم وتعیین الحد األدنى لالتصال •

 
 التواصل مع العائالت 

 تجنب استخدام المصطلحات التعلیمیة الُمعقدة وتسھیل تعریف المصطلحات لضمان فھمھا. •
 استقصائي للعائالت لتحدید االحتیاجات ومتابعتھا لتوفیر تلك االحتیاجات.عمل مسح  •
 التواصل مع العائالت باللغة التي یرتاحون لھا، كلما كان ذلك ممكنًا. •
 تقدیم توصیات حول كیفیة دعم الطفل بالكامل. •
 الحث على تقدیم مالحظات قابلة للتنفیذ. •
 تقدیم المعلومات في الوقت المناسب. •

 
 ل مع الموظفین وفیما بینھم التواص
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 وضع معاییر للتواصل. •
 تضمین جمیع الموظفین المعنیین، وال سیما المساعدین المھنیین ومقدمي الخدمات ذات الصلة. •
 تطویر واتباع خطة اتصال: •

o .معالجة القضایا التربویة 
o  .تقدیم الدعم المھني 

 
 لغة التواصل

متعددي اللغات، وخدمات الترجمة، والموارد األخرى حسب االقتضاء لضمان إزالة/تقلیل  االستفادة من المساعدین المھنیین، والموظفین
 الحواجز اللغویة.

 
 تعلیم یُراعي االحتیاجات االجتماعیة العاطفیة والعالقات

یة والعاطفیة. وفیما من الضروري خالل ھذه الفترة أن تقوم المناطق بتطویر مفھوم التعلم عن بُعد الذي یلبي احتیاجات الطالب االجتماع
 یلي بعض الطرق التي تساعد على ضمان شعور جمیع أفراد المجتمع المدرسي بأنھم على اتصال وإطالع بُمجریات األمور: 

 تشجیع التواصل المستمر بین جمیع األطراف المعنیة. •
 توفیر فرص لتقدیم المالحظات اإلیجابیة/االتصال بین الطالب والمعلمین.  •
 وضع الحالي للطالب وظروفھم.التعرف على ال •
 تزوید الطالب بالدعم المناسب للتعامل مع األحداث. •
 االستفادة من الممارسات المعتمدة على التعریف بالصدمات، عندما یكون ذلك ممكنًا. •
 االستفادة من موارد المدرسة والمجتمع لتوفیر دعم الصحة النفسیة. •

 
 

 الصحة والسالمة
والطالب في والیة إلینوي ھي األولویة األساسیة في ھذا الوقت. االھتمامات الُمتعلقة بالصحة والسالمة لھا صحة وسالمة جمیع الموظفین 

أھمیة قصوى في جمیع األعمال التي یجب القیام بھا شخصیًا أو في مكان معین. مع تطبیق التعلم عن بُعد، وتغیر مواعید العمل للعدید من 
امل أكثر أھمیة للبالغین واألطفال لیكونوا مستعدین لالنخراط في العالم. وفیما یلي بعض التوصیات األشخاص، أصبح االھتمام بالصحة ع

 التي یمكن أن تقدمھا المقاطعات لألطراف المعنیة لدعم صحة وسالمة موظفي المنطقة واألسر ومقدمي الرعایة والطالب:
ل الذین لدیھم تشخیصات طبیة (أمراض الرئة المزمنة، التحدث مع الموظفین وعائالت األطفا الظروف الصحیة األساسیة: •

وحاالت الربو المعتدل إلى الشدید، وحاالت القلب الخطیرة، والمصابین بضعف المناعة، والخاضعین لعالج السرطان، والسمنة 
ھذا الوقت الشدیدة، والسكري، والفشل الكلوي) لتعزیز أھمیة التحقق مع طبیبھم األساسي حول الحفاظ على صحتھم في 

 والتأكید على أھمیة وجود ما یكفي من األدویة المتاحة لھم.
تشجیع تواصل الوالدین مع مقدمي الرعایة الصحیة حول كیفیة تأثیر فیروس كرونا المستجد على  فیروس كرونا الُمستجد: •

ا الحالة مع مسؤولي الخدمات صحة أطفالھم. إذا كان اآلباء یَشّكون في اإلصابة بفیروس كرونا المستجد، فیجب أن یراجعو
الصحیة لدیھم لفحص العالمات واألعراض وكیفیة عالج طفلھم، بما في ذلك ما قد یشكل حالة طبیة طارئة تستدعي االتصال 

 .911بخدمة طوارئ 
إذا لم یكن لدى الطفل ُمقدم رعایة صحیة أساسیة، فیجب على عائلتھ االتصال بـ  مقدمو الرعایة األساسیة: •

https://www.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/AllKids/Pages/default.aspx  866-1أو--ALL
KIDS )1-866-255-5437.( 

حیة یومیًا والتي تشمل الفواكھ والخضروات والبروتین. یجب على الطالب والموظفین تناول ثالث وجبات ص النظام الغذائي: •
ینبغي على العائالت التي تواجھ صعوبة في الحصول على وجبات كافیة أن تبحث في الموارد المتاحة لدي المدارس أو 

سماح ألطفالھم الحكومة المحلیة. تجنب الوجبات الخفیفة غیر الصحیة لتخفیف التوتر. یجب على الُمعلمین تشجیع اآلباء على ال
 بالمشاركة في إعداد وجبات الطعام الصحیة لتشجیع عادات األكل الصحیة. 

https://www.illinois.gov/hfs/MedicalPrograms/AllKids/Pages/default.aspx
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ساعة من النوم. یحتاج الطالب  13إلى  11سنوات إلى  5 - 3یحتاج الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین إرشادات النوم:  •
و  11حتاج الطالب الذین تتراوح أعمارھم بین ساعة من النوم. ی 11إلى  10سنوات إلى  10 - 5الذین تتراوح أعمارھم بین 

 ساعات من النوم. 10إلى  9سنة إلى  18
أصبحت المھارات الحركیة أكثر أھمیة اآلن من أي وقت مضى ولكنھا أیًضا أصبحت أكثر صعوبة في التدریبات الریاضیة:  •

عیة بین األشخاص. یحتاج األطفال والمراھقون القیام بھا في ظل الجدول الزمني المتغیر وضرورة الحفاظ على المسافة االجتما
سنوات وما فوق إلى ساعة من النشاط البدني یومیا على األقل. یجب أن یتم قضاء معظم الساعة  6الذین تتراوح أعمارھم بین 

لى في عمل نشاط بدني معتدل أو قوي. یجب تضمین النشاط البدني القوي في ثالثة أیام في األسبوع على األقل. یجب ع
الوالدین أن یضعوا المسافة االجتماعیة في االعتبار عند اتخاذ ترتیبات النشاط البدني، وقد ال یتمكن البعض من الوصول إلى 

مكان آمن للقیام بذلك. وعلى أقل تقدیر، ینبغي القیام بالمشي السریع المفعم بالحیویة حول الحي السكني حیث یتم إجراء 
حیطة بھم في ذلك (المنازل واألشجار والحیوانات والجیران) أو محادثات مناسبة لتطویر محادثات نشطة حول البیئة الم

شخصیتھم ویمكن أن تدور حول ما یجري في العالم وسبب اختالفھ عن المألوف. ومن األمثلة األخرى على النشاط الریاضي 
ائیة، وغسل النوافذ، وأعمال الحدیقة. ویمكن المعتدل، كنس األرضیة، والمشي السریع، والرقص، والتنظیف بالمكنسة الكھرب

أن یشمل النشاط الحركي األكثر نشاًطا على ركوب الدراجة، و لعب لعبة الغُمیضة مع األشقاء أو اآلباء، وأخذ كلب العائلة 
 للركض.

الیوم مما یعني أنھ تغییر الجدول الزمني والبیئي حیث ال یمر الطالب على صنابیر المیاه للشرب عدة مرات في ُشرب الماء:  •
من الصعب علیھم الحصول على الكمیات المناسبة لھم من الماء. القاعدة السھلة التي یجب اتباعھا ھي أن یشرب الطفل كوب 

سنوات وما فوق. ھذا  8أونصة من الماء لكل عام من عمره/عمرھا، بحد أقصى ثمانیة أكواب من الماء لألعمار من  8
نھ من سوائل أخرى. من المھم أن نتذكر أن المشروبات السكریة (المشروبات الغازیة، ومشروب باإلضافة إلى كل ما یشربو

 الشاي المثلج، والمشروبات "الریاضیة") یجب التقلیل منھا، ألنھا لیست صحیة وتسبب المزید من العطش.
دم إھمال ممارسة أسالیب النظافة اإلجراءات الروتینیة غیر كافیة ولذا یجب عممارسة أسالیب النظافة الصحیة السلیمة:  •

الصحیة السلیمة. یجب على الُمعلمین تشجیع اآلباء على تعزیز اإلعتماد على النفس في ھذه األنشطة، حتى یتمكن األطفال من 
نان إعداد أنفسھم للقیام بعادات النظافة الصحیة طوال حیاتھم. العدید من عیادات األسنان أصبحت ُمغلقة، لذا فإن تنظیف األس

اغسل یدیك لمدة  --مرتین في الیوم أصبح أكثر أھمیة. نظافة الیدین شئ مھم لتقوم بھ باستمرار، خاصة عند العودة من الخارج 
ثانیة بالماء والصابون. االستحمام المنتظم وتغییر المالبس وإشراك األطفال في تنظیف المنزل، كلھا طرق جیدة لجعل  40

 والصحة.األطفال یربطون بین النظافة 
ال شك في أن ھذا الموقف ُمرھق لنا جمیعًا. ومن المھم االنتباه إلى مستوى التوتر واإلجھاد المرتفع  السیطرة علي التوتر: •

بشكل عام ألن الھدف من التعلم عن بُعد لیس إضافة المزید من التوتر، ولكن الھدف منھ ھو الحفاظ على استمراریة عملیة 
ك ممكنًا في ظل الظروف الحالیة. لكل شخص طریقة مختلفة للسیطرة علي التوتر، ولكن من المھم التعلیم، بقدر ما یكون ذل

إعطاء أولویة لآللیات الصحیة (مثل التمارین، والتأمل واإلسترخاء، والحدیث عن المشاعر، والنوم الكافي) على اآللیات غیر 
والھروب عبر لعب ألعاب الفیدیو أو مشاھدة البرامج بصورة الصحیة (مثل، إنكار الظروف، وتناول الطعام لتخفیف التوتر، 

 ُمفرطة). 
ھناك العدید من المصادر للعائالت الستخدامھا واستكشافھا فیما یخص الحفاظ على الصحة في ھذا الوقت. یجب  المصادر: •

إدارة الصحة العالمة في والیة علیھم البحث عن معلومات موثوقة من مقدمي الرعایة الصحیة األساسیین أو الحكومة المحلیة، 
 . قایة منھا مراكز السیطرة على األمراض والو أو ,إلینوي

 
 التخطیط لمرض ُمحتمل

أوالً وقبل كل شيء، اتبع اإلرشادات والسیاسات واإلجراءات التي تنصح بھا إدارة الصحة في المقاطعة المحلیة/مسؤولي الصحة المحلیة 
التفاوض المحلیة أو  لدیك. تتواجد أحدث المعلومات دائًما على مستوى المجتمع المحلي. ھذه التوصیات ال یجب أن تحل محل اتفاقیات

 قوانین العمل و/أو السیاسات واإلجراءات المحلیة:
إذا مرض أحد الموظفین، یمكن للمناطق التفكیر في االستفادة من المعلمین البدالء، ورؤساء الصفوف  مرض الموظفین: •

الدراسي، ورؤساء فرق الدورة التدریبیة ورؤساء األقسام و/أو المدیرین لتقدیم الدعم للطالب. یجب تحدید إجراءات بدیلة 
محلي بالتعاون مع وحدات التفاوض ذات الصلة. من غیر المتوقع من واضحة أثناء تنفیذ مفھوم التعلم عن بُعد على المستوى ال

http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
http://dph.illinois.gov/topics-services/diseases-and-conditions/diseases-a-z-list/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/index.html
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الطالب إكمال مھام التعلم إذا كان المعلمون الُمعتمدون الذین یقدمون المحتوى غیر قادرین على تقدیم الدعم للطالب؛ باإلضافة 
 إلى ذلك، ال ینبغي أن یتأثر المعلمون الذین یعانون من مرض شدید بصورة سلبیة.  

یجب أن یتم إعفاء الطالب الذي یمرض من الواجبات المفروضة خالل تلك الفترة أو إعطاءه/إعطاءھا وقت  ض الطالب:مر •
كاف لتعویض العمل. ال یجب أن یتأثر الطالب بشكل سلبي خالل فترة التعلم عن بُعد، وینبغي أن توفر المناطق الدعم العاطفي 

 للطالب الُمصابین بأمراض شدیدة. 
إذا أُصیب أحد أفراد عائلة الطالب أو المعلم بمرض شدید، فإنھ ینبغي أن یكون  أفراد أسرة المعلمین أو الطالب: مرض أحد •

التعاطف والدعم للطالب أو المعلم ھم األولویة األولى للمنطقة التعلیمیة. یجب أن تقدم المناطق خدمات الدعم العاطفي إلى 
 ب بصورة سلبیة. أقصى حد ممكن، وال یمكن أن یتأثر الطال

 
 التطویر المستمر للموظفین

 یجب توفیر الدعم المستمر للمعلمین لتطویر قدرتھم على تلبیة أھداف التعلم عن بُعد لكل منطقة. لدى المناطق التعلیمیة طرق كثیرة لدعم
 للبدء في ھذا األمر: الموظفین ویجب أن تركز على المھارات األساسیة الالزمة للنجاح الیومي. وفیما یلي بعض األفكار

عمل استبیان استقصائي للُمعلمین لفھم احتیاجاتھم أثناء التعلم عن بُعد، وبالتالي إنشاء ورش عمل تطویر مھني افتراضیة في  •
 مجموعات صغیرة متعددة المستویات لبناء القدرات وتلبیة االحتیاجات.

د مجانیة یمكن الوصول إلیھا بسھولة لمساعدتھم على تزوید المعلمین بمصادر مشروحة ذات ارتباط تشعبي تتضمن موار •
 التحول من نموذج التدریس وجًھا لوجھ إلى نموذج التعلیم عن بُعد.

 تحدیث إرشادات االتصال ذات االستخدام المقبول وتعریف اآلباء والطالب، والموظفین بھا. •
 ة المتوقعة لألطفال خالل ھذه الفترةتوفیر التدریب على تأثیر الصدمة والضغوط لتعریف المعلمین باالستجاب •
تذكر، نحن في ھذا األمر معًا. أفضل مورد لدینا ھو دعمنا لبعضنا البعض! التشاور أو التعاون مع المناطق التعلیمیة األخرى  •

 ) على أدوات التعلم عن بُعد.PDلتوفیر التطویر المھني (
بودكاست" ومقاطع فیدیو ومواد أخرى توضح الطرق التي تأسیس مجموعات من قادة المعلمین إلنشاء ملفات بث صوتي " •

یمكن للمعلمین من خاللھا تطویر دروس فعالة وجذابة للتعلم عن بُعد تُشرك جمیع الطالب فیھا. یمكن لقادة المعلمین أیًضا 
راك وتطویر استضافة ورش عمل تطویر مھني افتراضیة، وأسئلة وأجوبة افتراضیة، وتقدیم استراتیجیات داعمة أخرى إلش

 قدرات الموظفین لتحقیق أھداف التعلم عن بُعد لكل منطقة تعلیمیة. 
توفیر أمثلة فیدیو للدروس النموذجیة للتعلم عن بُعد على مستویات متدرجة لجمیع فئات الطالب في المدرسة (على سبیل  •

 والطالب الموھوبین)، وعبر مختلف التخصصات.المثال، طالب اللغة اإلنجلیزیة، واألطفال الذین لدیھم برامج تعلیمیة مستقلة، 
 

 اختیار/تحدید أولویات المحتوى
تطلب ستحتاج المناطق إلى العمل معًا لتحدید المعاییر الحاسمة التي سیتم منحھا األولویة طوال فترة التعلم عن بُعد. على سبیل المثال، قد 

بدایة العام حتى تاریخ إغالق المدرسة، وتحدید أھم المعاییر وأھداف  بعض المناطق من ُمعلمیھا تحلیل تسلسل دوراتھم الدراسیة من
التعلم التي تم تدریسھا، وإنشاء محتوى "لدعم" ذلك التعلم لمساعدة الطالب على تحسین إتقان جمیع المھارات التي سبق تغطیتھا. یمكن 

للمعلمین االستمرار في القیام بذلك حتى یتم وضع  بعد ذلك وضع خریطة للمحتوى على مدى كل أسبوع بأھداف محددة للطالب. یمكن
  خریطة لتغطیة المنھج حتى نھایة العام الدراسي الُمخطط لھ.

 
 تقدیم المحتوى 

" أن توصیل المحتوى عن بُعد سیكون مسعى جدید وصعب للعدید من المناطق وُمعلمیھا، وأنھ ISBEیدرك مجلس التعلیم بوالیة إلینوي "
مجرد طباعة المواد غیر الرقمیة، وتحمیل الملفات، ومشاركة الروابط إلى محتوى الوسائط. ویُعد تقدیم المحتوى  ینطوي على أكثر من

عن بُعد مھارة یجب تطویرھا، وینبغي أن توفر المناطق الدعم والموارد والتطویر المھني الالزم للمعلمین للمساعدة على نجاح عملیة 
ات الدعم عبر سلسلة متصلة من العناصر بدًءا من المواد التعلیمیة المطبوعة إلى المناھج الدراسیة التعلم عن بُعد. وتوفر ھذه التوصی

 الكاملة عبر اإلنترنت. 
 

 أفضل ممارسات توصیل المحتوى
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كن حاضًرا ومشارًكا بشكل كامل كُمعلم. مقاطع الفیدیو القصیرة الیومیة أو األسبوعیة أو المكالمات الھاتفیة یمكن أن تساعد  •
 المعلم على التواصل مع الطالب وطمأنتھم وتشجیعھم. 

م التعلیم عن بُعد العمل ضمن فرق على مستوى الصف و/أو على مستوى محتوى محدد لدعم تطویر التعلم عن بُعد. إذا لم یت •
بشكل تعاوني، فإنھ یمكن أن یصبح مرھقًا وممًال. یجب تشجیع الُمعلمین على االستفادة من خبرة ورؤیة المعلمین المبتدئین 

والُمخضرمین لتوفیر الدعم الكامل إلنشاء دروس جذابة وفعالة لجمیع المتعلمین (على سبیل المثال، الطالب االستثنائیون من 
 جات الخاصة، والمتعلمین متعددي اللغات، وما إلى ذلك.)  ذوي االحتیا

التركیز على تقنیات ومواد التعلم الجذابة المتاحة. إعطاء األولویة للدروس المصغرة والمحاضرات المصغرة القصیرة للحفاظ  •
متحركة السیاسیة على تفاعل الطالب. دمج محتوى وسائط مختلطة، مثل مقاطع التلیفزیون والصحف والخرائط والرسوم ال

واألدوات التفاعلیة القائمة على اإلنترنت واألدوات البرمجیة المجانیة وما إلى ذلك، إلبقاء الطالب منجذبین ومتحمسین بشأن 
 التعلم. 

ینبغي توفیر المرونة في وتیرة الشرح والفروض المدرسیة للطالب. یمكن للطالب الذین لدیھم جداول زمنیة غیر تقلیدیة  •
وأسالیب تعلم متنوعة أن یظلوا نشطین ومتصلین ومواكبین لتوقعات التعلم عن بُعد إذا كانت جمیع الواجبات والموارد 

في بدایة األسبوع وأن یكون من المقرر أن یتم تسلیمھا بنھایة األسبوع أو قبل المصاحبة لھا توفر خیار للطالب ویتم نشرھا 
 بدایة األسبوع المقبل. 

 
 التعلم عن بُعد غیر الرقمي

كلما كان ذلك ممكنًا، یجب أن تحتوي مواد التعلم غیر الرقمیة على معلومات تحتوي على أوضاع متعددة لتمثیل المحتوى  •
والرسوم البیانیة ومنظم الرسوم الجرافیكیة والمطبوعات الكبیرة والمخططات والخرائط (على سبیل المثال، النصوص 

والرسوم التوضیحیة)، باأللوان وباألسود واألبیض، لمساعدة الطالب واآلباء على فھم المحتوى السابق. یجب أن تكون ھناك 
 طرق متعددة لألطفال للتعبیر عن فھمھم المتطور. 

مشاریع واألنشطة بلغة واضحة وخالیة من المصطلحات الُمعقدة لمساعدة اآلباء وھم یدعمون أطفالھم في یجب توفیر تعلیمات لل •
 المنزل. 

یجب توفیر مصادر التعلم عن بُعد والمواد، بما في ذلك كتب المكتبة، إلخ.، وذلك إلى أقصى حد ممكن، ویمكن توفیرھا في  •
ة حافلة المدرسة، إلخ. طریقة أخرى لتوزیع المواد األكادیمیة ھي استخدام مواقع استالم الطعام، أو أن یتم توصیلھا بواسط

طریقة التسلیم من السیارة، حیث یستلم اآلباء واألوصیاء مواد تعلیمیة من قِبل أعضاء ھیئة التدریس األساسیین أثناء قیادتھم 
 إلى مبنى المدرسة.

ودي خدمة اإلنترنت والوكاالت الحكومیة المحلیة لمحاولة توفیر وإذا أمكن ذلك، یجب أن تتعاون المناطق التعلیمیة مع مز •
 األجھزة الخلویة وخدمة الواي فاي المجانیة لجمیع األُسر.

االستفادة من موارد االتصال العامة للمنطقة إلرسال رسائل نصیة للطالب والعائالت مع روابط إلى محتوى یمكن الوصول  •
 ذلك. إلیھ عبر الھاتف المحمول، كلما أمكن

 
 

 التعلم عن بُعد الرقمي
إذا كان التعلم الرقمي قابالً للتطبیق داخل منطقتك أو مع مجموعات ُمحددة من الطالب، فینبغي تقدیم الموارد المتنوعة، مع  •

 توضیحات حول وقت وكیفیة استخدام ھذه الموارد. 
ئل اإلعالم في إنشاء المحتوى وتقدیمھ. إن اختیار یجب أن تساعد الموارد المعلمین على استخدام مزیج من التكنولوجیا ووسا •

المنصات واألدوات الرقمیة ھو قرار محلي یعتمد على سیاسات االستخدام المحلي المقبولة. ونشجع الُمعلمین على التفكیر في 
طالب من خاللھا طرق استخدام التقنیات الُمتاحة لزیادة عدد مجموعات المناقشة المتجانسة وغیر المتجانسة والتي یمكن لل

التعاون واالستجابة ألفكار بعضھم البعض. یمكن للمعلمین مراقبة عمل الطالب والمساعدة فیھ وتوجیھھ وتقدیم تعلیقات 
 مستمرة.
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 دعم مشاركة الطالب أثناء التعلم عن بُعد
 الیجب أن یكون مقدار مشاركة الطالب التي ینبغي أن تھدف إلیھ المناطق التعلیمیة شامًال للتفاعل الرقمي والواجبات المفروضة. وھذا 

" المعلمین والعائالت على توفیرھا. یمكن أن ISBEیشمل فرص اإلثراء غیر المتدرجة، والتي یشجع مجلس التعلیم بوالیة إلینوي "
بینَة في الجدول أدناه وقت المشروع الذي یمتد لعدة أیام، والعمل الُمستقل، واإلشراك الُمباشر للُمعلم. ال تمثل الحدود تشمل الحدود المُ 

 الُمبیَنة توقعات المشاركة مع المنتجات التعلیمیة أو المنصات القائمة على اإلنترنت. 
 عند التخطیط، یجب على المناطق التعلیمیة مراعاة ما یلي:

ن أو قد ال یكون لدى الطالب شخص یقوم برعایتھم ویمكنھ العمل معھم كل یوم. التأكد من كتابة التعلیمات حتى یتمكن قد یكو •
 الطالب من فھمھا بشكل مستقل. 

 استخدام العناوین والنقاط وحجم النص المناسب وسماكة الخط واأللوان إلنشاء مسار عمل واضح للطالب یُسّھل علیھم متابعتھ. •
 رأ ھذه األسئلة عند تصمیم تجارب التعلم عن بُعد:وقد تط •

o كیف سیعرف الطالب من أین یبدأ؟ 
o  كیف سیعرف الطالب ما یجب فعلھ بعد ذلك؟ 
o   كیف سیعرف الطالب عندما یتم إتمام العمل بنجاح؟ 
o كیف ستعرف المنطقة التعلیمیة أن الطالب أكمل نشاًطا ما؟ 

 
ة التالیة على أنھا الحد األدنى والحد األقصى ألوقات المشاركة لكل طالب في أنشطة التعلم عن ویتم تقدیم التوصیات والمبادئ التوجیھی

 بُعد.
 

 

 المدة الُموصى بھا لالنتباه المستمر الحد األقصى الحد األدنى مستوى الصف

 دقائق 5-3 دقیقة/یوم 60 دقیقة/یوم 20 ما قبل الروضة

 دقائق 5-3 دقیقة/یوم 90 دقیقة/یوم 30 روضة األطفال

 دقائق 10-5 دقیقة/یوم 90 دقیقة/یوم 45 1-2

 دقیقة 15-10 دقیقة/یوم 120 دقیقة/یوم 60 3-5

 دقیقة/یوم  15الصف الدراسي:  6-8
 دقیقة/یوم 90المجموع: 

 دقیقة/یوم  30الصف الدراسي: 
 موضوع واحد أو فئة واحدة دقیقة/یوم 180المجموع: 

 دقیقة/یوم 20الصف الدراسي:  9-12
 دقیقة/یوم 120المجموع: 

 دقیقة/یوم 45الصف الدراسي: 
 موضوع واحد أو فئة واحدة دقیقة/یوم 270المجموع: 

 
وعالوة على ذلك، فإننا نشجع الُمعلمین على تقدیم عمل اختیاري إضافي، وفرص المشاركة، وفرص اإلثراء (على سبیل المثال، مشاریع 

البحث المستقلة) طالما تم التوضیح للطالب والعائالت أن العمل اختیاري ولن یؤثر سلبًا على درجة الطالب. تُعد المشاركة اإلضافیة 
النسبة للصفوف االبتدائیة، حیث أنھ لیس من المناسب من الناحیة التنمویة توقع حضور الطالب للمھام األكادیمیة مھمة بشكل خاص ب

لفترة طویلة من الزمن. وبدالً من ذلك، یجب دعم الطالب واألسر في الحصول على فرص إثراء متنوعة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم 
ألكادیمیة والصحة العاطفیة االجتماعیة من خالل األنشطة التي تتجاوز الفروض المنزلیة تشجیع الطالب واألسر على دعم المھارات ا

 للتعلم عن بُعد. 
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التعلیمیة بعین االعتبار تحدید مسؤولیات المنطقة والمدرسة والمعلم والطالب واألسرة لتعزیز مشاركة وبعد ذلك، یجب أن تضع المناطق 

الطالب.  إن مشاركة ھذه المسؤولیات مع المجتمع المدرسي سیخلق االستقرار ویخفف القلق حیث یدرك الجمیع دورھم في السیاق 
 األوسع.

 مثال للمسؤولیات
 المسؤولیات الُموصى بھا. ھذه لیست قائمة شاملة لكل 

 یجب أن تكون المسؤولیات مناسبة لألوضاع.

 مسؤولیات المنطقة

تطویر خطط مدروسة للتعلم عن بُعد والتي یمكن الوصول إلیھا باستخدام ُمدخالت األطراف المعنیة،  •
 كلما أمكن ذلك.

 دعم المدارس في تخطیط وتنفیذ خطط التعلم عن بُعد.  •
تحدید الموارد المطلوبة في المجتمع سواء كانت موارد (أكادیمیة، أو صحیة، أو مساعدة المدارس على  •

 اجتماعیة، أو عاطفیة.)

 مسؤولیات المدرسة

 تنفیذ خطط التعلم عن بُعد •
 التواصل بانتظام مع كل األطراف المعنیة.  •
 دعم المعلمین في تخطیط وتنفیذ خطط التعلم عن بُعد.  •
على الموارد الالزمة في المجتمع سواء كانت موارد (أكادیمیة، أو صحیة، مساعدة العائالت في العثور  •

 أو اجتماعیة.)

 مسؤولیات المعلم
 إتاحة أنشطة التعلم عن بُعد في الوقت المناسب. •
 التواجد في المواعید الُمحددة لإلجابة على أسئلة الطالب/الشخص الذي یقدم الرعایة للطالب. •
 المناسب حول واجبات الطالب.تقدیم مالحظات في الوقت  •
 التواصل بانتظام مع الطالب. •

 اقتراحات ألنشطة إضافیة

 العائلة البیئة الروح الجسم العقل

القراءة، على سبیل المثال،  ●
القراءة المستقلة، واالستماع 

إلى شخص آخر یقرأ، 
 والكتب المسموعة

البحث عن  األلغاز، ●
 الكلمات

كتابة قصة أو الكتابة في  ●
 المذكرات

 عد النقود ●
رسم خریطة للحي السكني  ●

 الذي تعیش فیھ
بناء ُمجسمات بالكتل أو  ●

 ألعاب التركیب
االستماع إلى البث الصوتي  ●

 "بودكاست"
 مشاھدة فیلم وثائقي ●
 التدریب على لغة أخرى ●
 اختراع شيء ما ●

 التمشیة ●
 الرقص ●
 ممارسھ الریاضة ●
األنشطة الحركیة  ●

 البسیطة/الُكلیة
تمدید الجسم أو  ●

 ممارسة الیوجا
 لعب ریاضة ما ●

االستماع إلى الموسیقى  ●
 أو الغناء

اللعب ( في الداخل أو  ●
 خارج)

 الفنون اإلبداعیة ●
 التلوین أو الرسم ●
 اللعب الخیالي ●
 التأمل ●
فعل شيء كنت تتجنب  ●

 فعلھ
 

 تنظیف غرفتك ●
القیام باألعمال  ●

ة المنزلیة المناسب
 للعمر

 أعمال الحدائق ●
إصالح شيء  ●

 مكسور
رعایة الحیوانات  ●

 األلیفة أو النباتات
 الطھي أو الخبز ●

كتابة رسالة إلى  ●
 شخص ما

لعب ألعاب  ●
الطاولة مع أحد 

 أفراد األسرة
إلقاء النكات أو  ●

 األلغاز
بناء حصن  ●

وروي القصص 
 فیھ

عرض  ●
المساعدة على 

 شخص ما
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 توفیر مجموعة من فرص التعلم المفیدة التي تلبي احتیاجات جمیع المتعلمین خالل فترة اإلغالق. •
 تقدیم مالحظات منتظمة للطالب حول التقدم المرتبط بأنشطة التعلم. •

 مسؤولیات الطالب
 مراجعة الواجبات المنزلیة. •
 الواجبات قبل وقت تسلیمھا.إكمال  •
 طرح أسئلة توضیحیة عند الحاجة إلى مساعدة أو في حالة عدم فھم شيء ما. •
 كن محترًما لنفسك وللمعلمین ولزمالئك. •

مسؤولیات ولي 
األمر/الشخص 

المسؤول عن تقدیم 
 الرعایة/
 العائلة

 مراجعة الواجب الُمكلف بھ للطالب. •
 التعلم عن بُعد.توفیر مساحة للطالب إلكمال واجبات  •
 تشجیع الطالب على الحصول على قسط كاف من النوم.  •
 تعیین حدود زمنیة معقولة الستخدام التكنولوجیا. •
 التحدث مع الطالب عن واجباتھم كل یوم. •
 مساعدة الطالب على إنشاء ومتابعة الروتین الیومي المنتظم. •

 

 التقییم 
 

 توصیات عامة
 خالل ھذه األوقات غیر المسبوقة، نعطي األولویة للتواصل ولتقدیم الرعایة لطالبنا ولبعضنا البعض بینما نحافظ على استمراریة التعلم. 

وتحقیقًا نحن ندرك أھمیة توفیر المالحظات وتقییم تقدم الطالب والتعلم؛ وتوصیل ذلك للطالب وأولیاء األمور والمعلمین في شكل التقییم. 
 لھذه الغایة، نحدد كذلك التركیز على الحفاظ على سالمة األطفال عاطفیًا وبدنیًا، وإطعامھم، وإشراكھم في التعلم.

 
 ویتم تعریف التقییم على أنھ:

 مالحظات ھادفة  •
 تقییم التعلم (تلخیصي)  •
 تقییم أثناء التعلم (التقییم الذاتي)  •
 تقییم للتعلم (التكویني) •
 شراكة الطالب/المعلم (المنزل)  •
 معاییر العمل والتوقعات (نماذج)  •
 سري •
 الحوار  •
 جزء من عملیة التعلم  •
 یعكس المستوى  •
 تدریبي  •
 ھادف  •
 داعم  •
 یركز على نمو الطالب  •
 فردي  •
 متباین  •

 
(Bailey & Heritage, 2008; Brookhart, Guskey, et al., 2016; Chapman & King, 2005; Costa & Kallick, 2013; 
Davies, 2011; Earl, 2013; Gomez, 2008; Gottlieb, 2016; Gottlieb,1995; Guskey & Bailey, 2001; Guskey & 
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Bailey, 2010; Guskey & Brookhart, 2019; Heritage, 2010; Marzano, 2010; Moss & Brookhart, 2009; Muñoz 
& Guskey 2015; Popham, 2008; Stiggins, 2006) 

لقد أثر ھذا الوباء وتعلیق التعلیم الشخصي على مستوى عدم إلحاق أي ضرر تعلیمي بأي طفل. تستند التوصیات المتعلقة بالتقییم إلى مبدأ 
على مجتمعنا بأكملھ. وتقدم التوصیات بشأن التقییم خالل ھذه الفترة من األزمات  -وھو األول من نوعھ في التاریخ الحدیث  -الوالیة 

ر المسبوقة توجیًھا لُمدیري المدارس بإدراج خیارین في التقییم وھما النجاح/عدم االكتمال (ولیس النجاح/الرسوب). وتتوقع المجموعة غی
االستشاریة أن یستمر تعلم الطالب خالل فترة التعلم عن بُعد. وال ترید المجموعة وقوع أي تأثیر سلبي على الطالب. وعلى سبیل المثال، 

" كدلیل على الرسوب، فإن اإلرشادات توصي بكتابة "غیر ُمكتمل" والتي یمكن تعویضھا عندما تنتھي فترة Fوضع حرف " بدالً من
التعلم عن بُعد. سیتم التعامل مع مشاركة الطالب الفردیة أو عدم مشاركتھم محلیًا. ھناك عوامل خارجة عن سیطرة النظام المدرسي مع 

سي؛ لذلك، فإن الھدف ھو عدم تخفیض درجات الطالب نتیجة التعلم عن بُعد. ویوصي مجلس التعلیم نقل التعلم خارج الموقع المدر
" بأن یحصل الطالب غیر القادر على المشاركة، أو الذي یختار عدم الُمشاركة في التعلم عن بعد على تقییم غیر ُمكتمل ISBEبإلینوي "

الممكن أن یكون الطالب یعاني من ظروف خارجة عن إرادتھ. وكلما كان ذلك  أو ال تقییم. توثیق كل محاولة إلشراك الطالب؛ ومن
ممكنًا، یجب أن یتم تعویض محتوى التعلم عن بُعد للطالب الذین لم یحصلوا علیھ، وذلك بعد االنتقال مرة أخرى إلى الحضور المدرسي 

 الشخصي العادي (المدرسة الصیفیة، مدرسة شھر أغسطس، وغیرھا.)

مستمر ویتعلق بتعلم الطالب ونموھم. تنص المجموعة االستشاریة، بالتعاون مع مجلس التعلیم بإلینوي، على أن المرونة التقییم 
 واالستجابة الحتیاجات طالبنا ھو أمر ضروري عند تقییم درجات تعلم الطالب خالل ھذا السیاق الجدید من التعلم عن بُعد.

ذا الوباء بشكل منھجي تكویني (وعملي كلما أمكن ذلك.)  ونحن نُدرك بأنھ قد یلزم إجراء تقییم یمكن تقییم تعلم الطالب عن بُعد خالل ھ
ت آخر عند االنتقال إلى التعلیم الشخصي. لقد تم تصمیم التعلم عن بُعد لدعم تعلم الطالب واستمراریة التعلیم. التقییم عبارة عن مالحظا

مور. الھدف، واألھمیة، والتركیز في الواجب المدرسي المفروض، ومراجعتھ، وتواصل في لحظة من الوقت للطالب وأولیاء األ
 واستكمالھ أثناء التعلم عن بُعد ھو على التعلم، ولیس على االمتثال.

 یجب أن تُتاح لجمیع الطالب الفرصة إلعادة العمل أو التعویض أو المحاولة مرة أخرى إلكمال أو إظھار التقدم أو محاولة إكمال العمل
عن  الُمكلف بھ/بھا قبل فترة التعلم عن بُعد.  ینصب التركیز على العمل المدرسي الذي یتم التكلیف بھ ومراجعتھ وإتمامھ خالل فترة التعلم

 بُعد على التعلم ولیس على االمتثال.

ف جدیدة وغیر مسبوقة. ھذا لیس وقتًا من الناحیة المثالیة، سوف ینجح جمیع طالب إلینوي في مھامھم أثناء التعلم عن بُعد ألن ھذه الظرو
بُعد. مناسبًا لرسوب الطالب أو التأثیر سلبًا على تقدم تعلمھم. من المتوقع أن یواصل الطالب أنشطة التعلم الُمكلفین بھا أثناء التعلم عن 

شاشات، وتأثیر الوقت على التفكیر أثناء ندعو الُمعلمین إلى مراعاة تأثیر الوقت على الواجبات، وتأثیر الوقت الذي یتم قضاؤه في رؤیة ال
 ھذا الوباء؛ ویجب استخدام التقییم للتدریب.

یتم تشجیع المقاطعات على نشر المتخصصین وموظفي الدعم التعلیمي لمساعدة الطالب الذین یحتاجون إلى تدخل. یتم تشجیع جمیع 
خالل فترة التعلم عن بُعد. إذا لم یتمكن الطالب من إكمال العمل أو لم الطالب على إكمال جمیع األعمال الُمكلفین بھا والتي تم مراجعتھا 

 یكملوه، فقد یتم إعطائھم تقییم "غیر ُمكتمل" وفترة للعودة إلى العمل غیر مكتملة العادة التقییم.

التعلیقات واالقتراحات في وثیقة التوصیة ھذه، یحتوي كل قسم من أقسام نطاق الصف الدراسي الُمحدد وأقسام المناطق الخاصة على 
، 8-6، والصفوف اإلعدادیة 5-3، والصفوف 2-1والتوصیات لمختلف فئات األعمار أو ُمسمیات الطالب (على سبیل المثال، الصفوف 

 سنوات.)  5، وفصول ریاض األطفال من حدیثي الوالدة حتى سن 12-9والتعلیم الخاص، والطالب متعددي اللغات، والصفوف الثانویة 
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 لیم متعدد اللغاتتع

 التعلیمات
یُشیر مفھوم الطالب متعددو اللغات إلى جمیع األطفال والشباب الذین تعاملوا أو یتعاملوا باستمرار مع لغات متعددة. ویشمل الطالب 

التراثیة؛ والطالب ) أو الطالب ُمزودجي اللغة؛ أو متعلمو اللغة ELsالمعروفین باسم متعلمي اللغة اإلنجلیزیة أو متعلمي اإلنجلیزیة (
 .  1الذین یتحدثون أنواًعا مختلفة من اللغة اإلنجلیزیة أو لغات السكان األصلیین 

 
یأتي الطالب الذین یتعلمون لغات متعددة من خلفیات متنوعة ثقافیًا ولغویًا ویشملون طالب بمستویات متفاوتة من الكفاءة في اللغة 

إلى تزوید الُمعلمین بتوصیات حول كیفیة التعامل مع الخلفیات المتنوعة ثقافیًا ولغویًا للعائالت من  اإلنجلیزیة ولغتھم األم. یھدف ھذا القسم
 خالل تزوید الطالب بأنشطة لغویة أصلیة تسمح لھم بالمشاركة والوصول إلى المواد باللغة اإلنجلیزیة ولغتھم األم. 

 
 لغة التعلیمات

صریحین بشأن لغة األنشطة التعلیمیة التي یُطلب من الطالب المشاركة فیھا. یجب تزوید یجب أن یكون الُمعلمون ذو تفكیر مدروس و
الطالب ُمتعددي اللغات بفرص الستخدام لغتھم األم كلما أمكن ذلك. یجب أن یحصل الطالب متعددو اللغات أیًضا على فرص یومیة 

ت الفنون اللغویة األربعة وھي القراءة والكتابة والتحدث واالستماع. عند لالنخراط في األنشطة باللغة اإلنجلیزیة و/أو اللغة األم في مجاال
تصمیم أنشطة للطالب متعددي اللغات، یجب أن یكون الُمعلمون على درایة بمستوى الكفاءة اللغویة لدى الطالب، سواء في اللغة 

 اإلنجلیزیة أو اللغة األم. 
 

یحتاج الُمعلمون إلى التفكیر في مستویات إتقان اللغة لدى الطالب والذي یُتیح لھم  للمتعلمین متعددي اللغات، عند تصمیم األنشطة 
یتم أیًضا توفیر فرص للطالب لممارسة مھاراتھم اللغویة االستقبالیة (االستماع والقراءة) ومھارتھم  الوصول إلى المواد والمھام بینما 

ن المفید التخطیط ألنشطة اللغة والمحتوى داخل مجاالت اللغة األربعة من خالل التعبیریة (التحدث والكتابة.) قد یجد الُمعلمون أنھ م
. وھذه األشیاء تساعد الطالب متعددي اللغات على االستفادة 2االستخدامات الرئیسیة للغة األكادیمیة: السرد والشرح والجدال والمناقشة 

 من استخدام مستویات عالیة من اللغة لتوصیل تعلم المحتوى.  
 

 إشراك العائالت
یات باإلضافة إلى توفیر األنشطة المناسبة لمستویات الكفاءة اللغویة لدى الطالب، یُوصى بأن ینظر الُمعلمون في كیفیة االستفادة من الخلف

لغة األم الثقافیة واللغویة المتنوعة للعائالت. وإلى أقصى حد ممكن، ینبغي مشاركة التواصل مع عائالت الطالب متعددي اللغات بال
 باإلضافة إلى اللغة اإلنجلیزیة. 

 
 

 استخدام اللغة الشفویة
ینبغي أن یتم مشاركة األنشطة التعلیمیة للطالب متعددي اللغات مع جمیع أفراد األسرة كلما أمكن ذلك. عائالت الطالب ُمتعددي اللغات 

للُمعلمین أن یأخذوا بعین االعتبار كیف یمكن للطالب المشاركة تعتبر مورد الستكشاف التراث اللغوي والثقافي. على سبیل المثال، یمكن 
ال تقل أھمیة عن األنشطة القائمة على تعلیم القراءة والكتابة في  3في لغتھم األم من خالل المحادثة مع أفراد األسرة. األنشطة الشفویة للغة

 جمیع مستویات الصفوف. 
 

                                                
1  https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/Guiding-Principles-of-Language-Development.pdf 
2 https://wida.wisc.edu/teach/can-do  
3 https://www.colorincolorado.org/article/oral-language-development-and-ells-5-challenges-and-solutions  
 

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/Guiding-Principles-of-Language-Development.pdf
https://wida.wisc.edu/teach/can-do
https://www.colorincolorado.org/article/oral-language-development-and-ells-5-challenges-and-solutions
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القدرة على التحدث وفھم اللغة المنطوقة، سواء عبر المنصات عبر اإلنترنت أو مصادر  یجب دائًما تضمین األنشطة القائمة على تحسین
التعلم الورقیة. تتضمن األنشطة القائمة على تحسین القدرة على التحدث وفھم اللغة المنطوقة على تعلیمات مدروسة وصریحة للتحدث 

ر عن فھم القراءة والكتابة من خالل األنشطة التي تتضمن تحسین القدرة . یمكن للطالب متعددي اللغات االستفادة من التعبی4واالستماع 
على التحدث وفھم اللغة المنطوقة. قد یفكر الُمعلمون في كیفیة دمج القدرة على التحدث وفھم اللغة المنطوقة في أنشطة التعلم عن بُعد 

 للطالب. 
 

 التعلیم الُمصمم حسب الموضوع
ا بتضمین مساعدات ودعم مناسبین عند تصمیم األنشطة التعلیمیة القائمة على تعلیم القراءة والكتابة وتحسین یجب أن یقوم الُمعلمون دائمً 

القدرة على التحدث وفھم اللغة المنطوقة للطالب ُمتعددي اللغات. ویُقترح تصمیم األنشطة حول مواد قائمة على مواضیع محددة للطالب 
فإن السماح بفرص للطالب ُمتعددي اللغات لممارسة قدراتھم ثنائیة اللغة أو متعددة اللغات یُعد أمر  ُمتعددي اللغات. وباإلضافة إلى ذلك،

ین مناسب. وستعمل التفاعالت الغنیة الشفھیة باللغة األم على تعمیق تعلم الطالب سواء باللغة اإلنجلیزیة أو اللغة األم.  ویمكن للُمعلم
منزلیة في األنشطة الُمصممة بشكل موضوعي وكیف یمكن للطالب المشاركة في ھذه األنشطة بدون التفكیر في كیفیة دمج لغة الطالب ال

 تقنیة، وذلك للعائالت التي قد ال تتمكن من الوصول إلى األجھزة التقنیة و/أو اإلنترنت. 
 

 احتیاجات الطالب
أن یحاول الُمعلمون تلبیة االحتیاجات األساسیة للطالب قبل  األھم من ذلك، عندما یتعلق األمر بتعلیم الطالب ُمتعددي اللغات، من المھم

كد مطالبتھم باالنخراط في األنشطة التعلیمیة. وتشمل ھذه االحتیاجات األساسیة السالمة الجسدیة والتغذیة والرعایة العاطفیة. یجب أن یتأ
 لُمصممة قبل تكلیفھا للطالب. الُمعلمون من قدرة الطالب جسدیًا وعاطفیًا على المشاركة في أنشطة التعلم ا

 
 یحتوي القسم التالي على خیارات وفرص لمساعدة الُمعلمین على تلبیة احتیاجات التعلم عن بُعد للمتعلمین متعددي اللغات. 

 
 الخیارات والفرص التعلیمیة للمتعلمین ُمتعددي اللغات

 
 النھوض باألسرة والمجتمع

ت والمجتمعات متعددة اللغات التي غالبًا ما یتم تجاھلھا أو التقلیل من قیمتھا كمصادر إللھام التعلیم داخل العائال 5ھناك الكثیر من المعرفة 
ال سیما الممارسات اللغویة والفھم  -ودعمھ. لدینا الفرصة لتسلیط الضوء على المھارات والمعرفة الموجودة بالفعل داخل منازل الطالب 

 ة لتعلیمھم. ومع وضع ذلك في االعتبار، یمكن للُمعلمین: باعتبارھا ذات قیمة ومثری –الثقافي 
تشجیع ودعم اآلباء/أولیاء األمور في أدوارھم كأول وأھم ُمعلم لألطفال، ولكن دون خلق ضغوط ال داعي لھا. یجب أن تدرك  •

إنشاء تجربة الفصل الدراسي العائالت القیمة التعلیمیة الجوھریة لتجربتھا المنزلیة ولكن ال یجب أن تقلق بشأن محاولة إعادة 
 أو تولي دور الُمدرس في الفصل الدراسي.

تشجیع العائالت على قضاء الوقت مع بعضھم البعض للترابط والحدیث. یمكن للمعلمین إنشاء مطالبات تساعد على إنشاء  •
لة) أو التعرف على معنى المحادثات داخل المنزل من خالل سرد القصص (على سبیل المثال، تقالید األجیال، وتاریخ العائ

 القصص معًا (على سبیل المثال، مشاھدة ومناقشة األفالم أو البرامج المفضلة.) 
تذكیر العائالت بأن ممارساتھا اللغویة في المنزل غنیة وجدیرة باالھتمام. تعتبر جمیع الفرص الستخدام اللغة والتعرف علیھا  •

 للنمو المعرفي للطالب وتطور اللغة.  ذات قیمة -أي لغة  -ولعب األلعاب باستخدامھا 
تشجیع إیجاد معنى في تجارب الحیاة الواقعیة في المنزل مع العائلة، مع دمج المھام الضروریة مع فرص التعلم. یمكن  •

للُمعلمین حث الطالب على االستفسار والمالحظة والتفكیر في األنشطة الیومیة (على سبیل المثال، إعداد وجبات الطعام، 
تعاون في األعمال المنزلیة، وحل المشكالت، وإصالح األشیاء معًا، وتقلیل النفایات عن طریق إعادة االستخدام وإعادة وال

 التدویر.) 
شبكات للعائالت لیقولوا ما یحتاجون إلیھ ولیقولوا ما یمكنھم  -أخذ زمام المبادرة في إنشاء مجموعات "المساعدة المتبادلة"  •

 عم لبعضھم البعض أو إعداد المقایضات (على سبیل المثال، تبادل الوصفات والكتب واأللعاب)ولتقدیم الد -تقدیمھ 
                                                
4 https://voice21.org/oracy/ 
5 http://blog.tesol.org/tap-into-funds-of-knowledge/ 

https://voice21.org/oracy/
https://voice21.org/oracy/
https://voice21.org/oracy/
http://blog.tesol.org/tap-into-funds-of-knowledge/
http://blog.tesol.org/tap-into-funds-of-knowledge/
http://blog.tesol.org/tap-into-funds-of-knowledge/
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 )UDLاتباع نھج التصمیم العالمي للتعلم (

یلة على الرغم من أننا معتادون جًدا على قدر معین من االمتثال في التعلم في الفصول الدراسیة لدینا، إال أنھ ینبغي أن تكون توقعاتنا قل
)وتوفیر طرق متعددة UDLجًدا لالمتثال أثناء القیام بتعلیم الطالب في المنزل. لدینا الفرصة العتناق مبادئ نھج التصمیم العالمي للتعلم (

 للطالب للوصول والتعلم وعرض ما تعلموه. ومع وضع ذلك في االعتبار، یمكن للُمعلمین:    
لى الطالب بشكل أفضل. یُعد التواصل مع طالبنا في الوقت الحالي أمًرا اغتنام الفرصة لتوفیر الوقت والمساحة للتعرف ع •

ضروریًا، كما أن فرصة بناء العالقة والحصول على معرفة أعمق بأبعاد مختلفة لھویاتھم سوف یساعد المعلمین على 
 االستجابة الثقافیة واللغویة وتصمیم تجارب تعلّم بنّاءة بشكل أكبر.

األھداف واألسئلة األساسیة ولكنھا أیًضا مرنة وتقدم خیارات متعددة إلنجاز مثل ھذه األھداف  إنشاء وحدات منّظمة حسب •
ومعالجتھا. وبالتالي یمكن لھذه الوحدات زیادة فرص الطّالب لالنخراط في طرق أكثر مالءمة، وأكثر أصالة وإثارة لالھتمام 

 بالنسبة إلیھم. 
لّم تحتوي على موارد بتنسیقات ولغات متعددة و/أو تُحث الطالب على اختیار قم بإنشاء مستندات تشعبّیة أو مجموعات تع •

تنسیق ولغة لمنتج عملھم. حتى عندما ال یستطیع المعلّمون فھم عمل الطالب بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة، فإن ھناك قیمة 
 جوھریة للطالب أثناء التعبیر عن أفكارھم، آرائھم وقصصھم وتعلّمھم.  

 
 

 ج التعلم بطرق أصلیّةدم
ة یدور تقسیم العدید من جداول مدرستنا حول تخّصص المعلمین. أثناء التعلم عن بُعد، قد ال یتمكن طالبنا من االلتزام بجداول زمنیة قابل

نزل أكثر مالءمة، للمقارنة. یمكن لوحدات التعلّم التي تدمج أنواًعا مختلفة من المحتوى والتعلّم أن تجعل تنظیم جداول الطالب في الم
 وتتماشى في الوقت نفسھ مع التربیة القویة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. ومع أخذ ذلك في االعتبار، یمكن للمعلمین:

o  استخدم األسالیب المواضیعیة إلنشاء اتصاالت عبر المحتوى. سیستفید الطالب متعددو اللغات من التعلّم المدمج حول
 ت المتباینة التي یتطلب كل منھا مفردات محددة، أو لغة صارمة أو خلفیة معرفیّة. موضوع ما، بدًال من الموضوعا

o  تشجیع الفنون قدر اإلمكان. توفّر الموسیقى، واألغاني، وروایة القصص، والدراما، والِحرف، والفنون النسیجیة والفنون
 دود اللغة.البصریة جمیعھا فوائد معرفیة، وعاطفیة وثقافیة ھائلة كما یمكنھا تجاوز ح

o  تبنّي االستفسار/ والمشاكل والتعلّم القائم على المشاریع. حث الطالب على العصف الذھني لألسئلة التي یرغبون حقًا في
متابعتھا، ودفعھم إلى االنخراط في التعلّم األصلّي القائم على االستفسار في سیاق حیاتھم الیومیة. دعوة الطالب إلیجاد 

التي یحددون أنھا تستحوذ على انتباھھم. یمكن أن تصبح التجارب التي یمتلكونھا أو یخلقونھا طرق لمعالجة المشكالت 
ألنفسھم في ھذا السیاق الحالي جزًءا من عملیة االستفسار. كلما قمنا بتأسیس توقعات التعلّم على أُسس األسئلة واألفعال 

 من التجربة. ذات الصلة بحیاتھم، كلما شعروا بأنھم أكثر مشاركة وتمكینًا 
 
 إیجاد فرص طبیعیة لتطویر اللغة

ع یستفید الطالب متعددو اللغات من اللغة ویطورونھا باستخدام اللغة، وممارستھا، ولعبھا، ومراقبتھا، والتفكیر فیھا ومناقشتھا. إن تشجی
ھم اإلنجلیزیة. ومع وضع ذلك في أي وكل استخدام للغة سوف یساعدھم في الحفاظ على تدریبات لغتھم األم ویُساھم في تطویر لغت

 االعتبار، یمكن للُمعلمین:
تشجیع الطالب واألسر على إجراء المحادثات، وإلقاء النكات والقصص، والغناء واللعب باستخدام اللغة! یمكن للمعلمین أیًضا  •

 توجیھ العائالت للمالحظة والتحّدث حول كیفیة استخدامھم للغة في منازلھم ومجتمعھم. 
الب على مشاھدة البرامج واالستماع إلى الرادیو أو المدّونات الصوتیة باللغة اإلنجلیزیة واالستخدام اإلبداعي للتراجم حث الط •

 النصیّة باإلنجلیزیة أو التراجم باللغة األم. 
لالفتات،  دعوة الطالب إلى مالحظة اللغة في بیئتھم (على سبیل المثال، قم بإجراء مطاردات للبحث عن المحتوى المشابھ •

 أقدام بعیًدا عن اآلخرین] في مجتمعھم).  6واإلعالنات والنصوص البیئیة األخرى أثناء المشي [
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 دعم اللغة األم
المساعدون المھنیّون: توفّر العدید من المدارس مساعدین مھنیّین/مساعدي مدرسین مھرة أو یتحّدثون اللغة االم للطالب  •

في كیف یمكن لفریق الدعم مساعدة الطالب في أنشطة التعلّم عن بُعد وأیًضا العمل كمورد عند  بطالقة. یمكن للمعلمین التفكیر
 التواصل مع العائالت.

، لذلك قد یكون ذلك وقتًا K-12المعلّمون: ھناك طالب جامعیون وآخرون یتشاركون اللغات األصلیة مع طالبنا في المرحلة •
ھاتف، أو اإلنترنت أو وسائل أخرى.  یُعد تدریس اللغة األم فرصة للطالب لبناء سواء عبر ال -مناسبًا لتدریس اللغة األم 

معرفة أعمق بالمحتوى.  على سبیل المثال، یمكن للمدرس الذي یتحدث اللغة الدریة أن یساعد الوافد الجدید نسبیًا من 
من مدّرس ال یمكنھ التحدث لمتعلّم اللغة ھذا  أفغانستان، الذي یتحدث الدریة أیًضا، على فھم محتوى العلوم التقنیة بشكل أعمق

سوى باللغة اإلنجلیزیة. إننا نشجع المقاطعات على توثیق ترابط الطالب األكبر سنًا واألصغر سنًا أو أفراد المجتمع اآلخرین 
 حتى یتمكن ُمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة من اكتساب المعرفة من خالل لغتھم األم خالل ھذه الفترة.  

 
 ب ولعبألعا

استخدام األلعاب لتقّدم التعلیم ھي طریقة أخرى لجذب الطالب في بیئة تعلیم عن بعد. یمكن أن تكون األلعاب ال نھائیة وعالمیة  •
 لدرجة تصبح فیھا مناسبة للعائالت التي تتكلم لغاب متعددة غیر اإلنجلیزیة.  

مفیداً خالل ھذه األوقات.  تشمل ھذه ألعاب الكلمات بعدة یمكن للتعلم عن طریق اللعب إضافة عنصر المتعة والذي قد یكون  •
لغات، ألعاب الریاضیات، التحقیقات العلمیة، وما شابھ.  على سبیل المثال، یمكن للطالب الذین یتحدثون اللغة االسبانیة في 

تینیة ك بما أن ھذه الكلمات المنزل أن یستفیدوا من األلعاب التي تستعمل الكلمات المشتركة و اللغة األكادیمیة من اصل ال
 شائعة باإلنجلیزیة.  نرید أیضاً أن نشجع المعلمین لتسھیل األلغاب بلغات الطالب المنزلیة.  

یمكن ألنشطة أخرى بالكلمات مثل الترتیب وتحقیقات المفردات أن ترفع من تعلیم الطالب.  ھذا ھو الوقت الذي یستطیع فیھ  •
 دراتھم لفھم واستخدام الكلمات في عدة سیاقات، خاصة األكادیمیة منھا.  الطالب أن یزیدوا من ثقتھم في ق

 
 اكتشاف المحتوى

یعتبر ھذا الوقت فرصة ممتازة للطالب وعائالتھم لإلنخراط في بناء معرفة ذات محتوى علمي.  ینتھي متعلمو اإلنجلیزیة  •
أن 6للعلوم أو الدراسات االجتماعیة. ھناك أدلة كافیة تبین  أحیاناً باستالم تعلیمات حول اللغة والریاضایات مع وقت قلیل متبقي

الطالب الذین لدیھم معرفة خلفیة أوسع وأعمق یستطیعون اجتیاز المدرسة أفضل بما أنھم یستطیعون تطبیق ھذه المعرفة 
ركھم بالتحقیقات العلمیة الخلفیة في تعلیمھم.   ھناك مصادر تقترح بأن المواضیع واألنشطة للطالب في كافة المراحل والتي تش

واألنشطة الجسدیة والحیاة واألرض وعلوم أخرى مثل الھندسة، یمكن مشاركتھا مع األھالي والطالب.  ھناك أیضاً أنشطة 
 یمكن مشاركتھا من قبل أعضاء العائلة بأعمار مختلفة.  

عن الشخصیات الحالیة أو التاریخیة في  یمكن لقصص العائلة أن تضیف إلى محتوى المعرفة لدى الطالب، كما أیضاً التعلم •
التاریخ األمریكي وفي تاریخ وثقافات الموطن األصلي للطالب.  ھذه القصص ممكن أن تخدم كأساس للطالب في خلق 

مشاریع تمكنھم من إجراء البحث وعمل عروض تقدیمیة.  مرة أخرى، ھذا النوع من األسلوب المعتمد على المشروع في 
 یخدم احتیاجات الطالب في مستویات مختلفة من تطویر اللغة والتعلم الرسمي.   التعلم، یمكن أن

في قانون الینوي للمدارس إلى أن ".....تحتوي مكونات البرنامج على: تعلیمات في تاریخ وثقافة البلد،  228.30یشیر القسم  •
ھم وأیضاً في تاریخ وثقافة الوالیات المتحدة...."  المقاطعة أو المنطقة الجغرافیة والتي تمثل الموطن األصلي للطالب أو آلبائ

إن الطالب الذین ال یستطیعون الوصول إلى اإلنترنت لدیھم وصول محدود للمواد ولكن یمكنھم الوصول آلبائھم وربما بعض 
رصة تعلیمیة أفراد العائلة والذین یستطیعون مشاركة معلومات حول تاریخ وثقافة موظنھم األصلي.  مرة ثانیة یوجد ھنا ف

یمكن أن یستخدمھا متعلمو اإلنجلیزیة سواء باإلنجلیزیة أو باللغة األم.  یمكن لھذه المعلومات في النھایة أن تشارك مع بقیة 
 الفصل لیتمكن الجمیع من توسعة آفاقھم التعلیمیة.  

 
 
 

                                                
 6 https://www.kqed.org/mindshift/54470/why-content-knowledge-is-crucial-to-effective-critical-thinking    
 

https://www.kqed.org/mindshift/54470/why-content-knowledge-is-crucial-to-effective-critical-thinking
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 اإلبقاء على تذكر التوجیھات الحالیة 
) ISBEالواردة في التوجیھات الواضحة والصادرة مسبقاً من قبل مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (من المفید التأكید على المواضیع المھمة 

 : 7والمتعلقة بتعلیمات متعلمي اإلنجلیزیة 
 أو الفاحص لیتمكنوا من التمییز بین تعلیماتھم  ACCESSأوالً، یحتاج المعلمون للوصول إلى عالمات الطالب في  •

لھ في مستویات مختلفة من تطویر اللغة، ولیتمكنوا من تمییز اإلنجلیزیة التي یتوقعون من ولیعرفوا ما یمكن للطالب عم8
 الطالب استخدامھا وإنتاجھا.

   
المباني التي فیھا تعلیم انتقالي ثنائي اللغة تحتاج للتأكد بأن الطالب یستلمون تعلیمات من المعلمین الذین مجازین بثنائیة اللغة.  •

 مین أن یزودوا التعلیمات باللغتین واإلنجلیزیة واللغة األم لیستمر تعلم الطالب بكلتا اللغتین.  یجب على ھؤالء المعل
المباني التي فیھا برامج انتقالیة للتعلیمات یجب أن تتأكد بأن طالب اإلنجلیزیة یتم تعلیمھم من قبل معلمین لدیھم إجازة باللغة  •

طریقة تمكن الطالب من الدخول إلى محتوى مستوى الصف في حین اللغة المتوقعة ) لیتم التمییز بESLاإلنجلیزیة كلغة ثانیة (
 یتم تمییزھا لمستوى تطویر اللغة اإلنجلیزیة.  

 
 ما الذي ال یحتاجھ متعلمو ثنائیة اللغة وما الذي ال یدعمھ البحوث

رید أن نوصي بإغراقھم بأوراق عمل وواجبات قد یستفید بعض الطالب من ممارسة بعض المھارات التي لم یتقنوھا بعد، ولكننا ال ن
عملیة لممارسة مھارات فرعیة غیر مقترنة بالسیاق، نموذج حفظ.  یمكن تخصیص جزء صغیر من الیوم لمھارات مثل زیادة الكلمات 

 المزید من التعلم.   وممارسة الحسابات الریاضیة وغیرھا.  سیجد معظم الطالب بأن كثرة واجبات الحفظ مملة ولن تحفزھم لالستمرار في
  

                                                
7 https://www.isbe.net/Documents/228ARK.pdf 
8 https://wida.wisc.edu/teach/can-do/descriptors 

https://www.isbe.net/Documents/228ARK.pdf
https://wida.wisc.edu/teach/can-do/descriptors
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 التقییم
 المبادئ اإلرشادیة التي تساعد في تحقیق احتیاجات تقییم متعلمي ثنائیة اللغة 

 
 مصلحة الطالب االجتماعیة والعاطفیة ھي أولویة في التقییم

 التأكد من أن كل المالحظات تؤكد على النمو وتقّر بالظروف الصعبة. ●
 المفیدة لھم.سؤال الطالب عن نوع المالحظات  ●
ال یجب أن یكون ھناك رسوب أو درجات منخفضة كنتیجة لألداء خالل فترة التعلم عن بعد حیث سیكون ھذا غیر مناسب وذو  ●

 مخاطر ویقلل من المصلحة االجتماعیة والعاطفیة والجزاء المتبع. 
 یجب أن یكون كل شيء بشكل تقییمي ●

 
 والتثقیف مھماً إضافة إلى المحتوىیجب االنتباه إلى أن یكون النمو وتطور اللغة 

 یجب الثناء واالعتراف باالتصال الفعال لألفكار.  ●
 توجیھ الطلبة إلى مفھوم جدید أو اثنین حول اللغة األكادیمیة دون القلق حول تصحیح كافة األخطاء. ●

 
وبالتالي ھي وسیلة مھمة إلیضاح ممارسات لغة الطلبة المستخدمة في المنزل ولغة المجتمع ھي جزء طبیعي ومھم لكیفیة فھمھم 

 التعلم والمعرفة.  
 تحقق من وقدم الثناء لعمل الطالب باستخدام خلیط من اللغة اإلنجلیزیة واللغة (اللغات) األم. ●
قم بدعوة الطلبة لكتابة/ إكمال العمل بلغات غیر اإلنجلیزیة. ویمكن أن یصاحبھا ملخص أو انعكاس باإلنجلیزیة لیتمكن المعلم  ●

 فھم النص وإعطاء مالحظات.  من 
 

 التفریق بین تقییم تطور اللغة األكادیمیة وتقییم محتوى المعرفة (في كافة لغات الطلبة) سیؤكد على التقییم الثقافي واللغوي.
استخدم نوعین مختلفین من أدوات التقییم لعمل طالب واحد، أحدھما الختبار عرض المحتوى واآلخر إلعطاء مالحظات ودعم  ●

 تخدام اللغة.اس
 قم بفصل اللغة عن أھداف المحتوى في القواعد. ●

 
) والمعلمین العامین ESLممارسات التقییم التعاوني بین المعلمین ثنائیي اللغة/ والذین یستخدمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (

 الممارسین یسمح لتقییم أكثر دقة من عمل المتعلمین المتعددي اللغة.
)/ معلمون ESLبتأسیس مجتمعات تعلم رقمیة ومھنیة تشتمل على ثنائیة اللغة/ اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (یقوم اإلداریون  ●

 لغتین عبر المستویات والمحتوى.
 
 
 

 اإلجراءات المقترحة لدعم تقییم المتعلمین المتعددي اللغات. 
 

 تطویر ملفات للطلبة رقمیة وغیر رقمیة لتوثیق المحتوى وتطور اللغة عبر الوقت. 
على سبیل المثال، یقوم الطالب والعائالت بجمع/ اختیار نماذج كتابة وتسجیالت ألنفسم وھم یتحدثون ویشرحون فكرة بلغتھم األم و/أو 

 خططات. اللغة اإلنجلیزیة وصور فنیة لمشاریع ومشاریع علمیة وملصقات وم
 

 تطویر أھداف تعلیمیة للمعلم والطالب وأھداف شخصیة.
على سبیل المثال، تقدیم فرص للمعلمین والطلبة للتأكید بشكل افتراضي أو عبر الھاتف على تحدید األھداف وخطوات العمل خالل فترة 

 دوري).زمنیة محددة (االتصال عبر الھاتف، البرید اإللكتروني، منصات عبر االنترنت، نص 
 

 خلق تقییمات أصیلة مبنیة على تجارب فعلیة وفي السیاق الحالي. 
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على سبیل المثال، طالب العلوم االجتماعیة وفنون اللغة یمكنھم أن یجروا مقابالت عائلیة لجمع معلومات تاریخیة عن تجارب  ●
 عائالتھم موجھة من قبل إرشادات أو عناصر قائمة التحقق.

تم إیصالھ أو عرضھ بأیة لغة. حتى لو كنا ال نفھم أو نقرأ اللغة، ھناك قیمة جوھریة للطالب حین  معرفة قیمة التعلم الذي ●
 التعبیر عنھا.  

 
 االستفادة من التعلم العام وإرشادات اللغة.

 على سبیل المثال، یمكن استخدام اإلرشادات العامة للكتابة عبر مستویات المراحل والمحتوى. ●
 عددة أو مشاریع للطالب لتحقیق أھداف الوحدة.تزوید خیارات لمھام مت ●
 وصف المعاییر بشكل موسع لیتم عرضھا بأشكال متعددة. ●
 استخدام ھیاكل مرنة وإرشادات تسمح لتنوع كبیر من الخبرات والمصادر. ال یجب أن تكون اإلرشادات محددة بالمھام واللغة. ●

 
 ت.وضع انعكاسات الطالب والتقییم الذاتي في وسط المالحظا

 على سبیل المثال، یأخد الطالب (مع عائالتھم) الوقت لتنظیم وتصمیم ملف تعلمھم (رقمي/ أو ورقي). ●
یملك الطالب صحیفة شخصیة/ سجل التعلم/ سجل التعلم التفاعلي مع تسجیالت بالتاریخ لتوثیق انطباعاتھم التعلیمیة  ●

 ومشاعرھم تجاه تجربة التعلم تحت ھذه الظروف الجدیدة.
 

 مجتمع بین الموظفین والطالب والعائالت ومجموعات النظراء. تأسیس
 یجب أن یكون التركیز على توثیق ومعالجة التعلیم، االنعكاس، والتقییم الذاتي.  ●
 یمكن للمعلمین القیادة والتعاون في اإلرشادات والمعاییر وتقدیم المالحظات.   ●

 
 

 للطالب أن یعرفوا بأن صوتھم مسموع.استخدام ممارسات التقییم التي تدعم االلتزام وتسمح 
 على سبیل المثال، خلق كتب ثنائیة اللغة ومقابالت عائلیة وتسجیل الیومیات وسجل التعلم وخلق نص الھویة. ●
 استخدام تصمیم عالمي للتعلم كاألسلوب الشامل إلعطاء مالحظات وتقییم تعلم/ تطور الطالب. ●
 بیر عن/ شرح التعلم. یجب على الطالب أن یقدموا طرق ووسائل للتع ●

 تطور اللغة
یمكنھا عمل رموز ولوحات أسماء ألجزاء  WIDAمعاییر إن عملیة تطویر اللغة اإلنجلیزیة والتي یمكن النظر إلیھا من خالل  •

 مختلفة من مستوى المرحلة.
 دعوة الطالب الستخدام كافة مھاراتھم في ثنائیة اللغة (االستماع والتحدث والقراءة والكتابة) خالل المنھج. •
 یمكن تقییم تطور ثنائیة اللغة والتعلم الثنائي من خالل مشاریع أصلیة ومنشورات وأداء. •
 البناء على الفرص للطالب للتفاعل مع اآلباء مثل المقابالت وسرد القصص واإلنشاء باللغة األم. •

 
 معرفة المحتوى

 محتوى بعدة طرق (مشاریع ومنتجات وأداء).من المناسب إعطاء الطلبة الفرصة والحریة إلظھار ما یعرفونھ حول مجاالت ال •
 التأكد من أن الطالب لدیھم طرق في إظھار فھمھم بعیداً عن مستوى تطور اللغة اإلنجلیزیة.  •
 تشجیع الطالب الختیار منطقة واحدة معینة ضمن المحتوى للتحقیق بشكل أعمق و/ أو العمل على التوضیح. •

 
  

https://wida.wisc.edu/resources/2012-english-language-development-standards
https://wida.wisc.edu/resources/2012-english-language-development-standards
https://wida.wisc.edu/resources/2012-english-language-development-standards
https://wida.wisc.edu/resources/2012-english-language-development-standards
https://wida.wisc.edu/resources/2012-english-language-development-standards
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 التعلیم الخاص والخدمات التابعة لھ.

 التعلیمات
یكون الطالب ذوي اإلعاقات متعرضون للخطر خالل أوقات الخلل والتغییر. للتأكد من استمراریة النمو والتطور یجب على القطاعات 
تركیز جھود التخطیط على كیفیة االستمرار في خدمة ھؤالء الطالب ألقصى الحدود العملیة من خالل ضبط التعلم عن بعد والذي یزود 

وزارة التربیة والتعلیم   علیمیة للطالب ذوي اإلعاقة.  یجب أن تتماشى كافة القرارات المتعلقة بالتعلیم الخاص مع إرشادات الفوائد الت
 األمریكیة.

 
 الیة:تبنى اإلرشادات األساسیة والخیارات/ الفرص على المعتقدات األساسیة الت

) تبقى في مكانھا ویجب أن توجھ التعلم عن بعد للطلبة. التنبھ إلى أن برنامج الطلبة قد IEPsبرامج التعلیم المخصصة ( •
 یتطلب عقد اجتماع للفریق.

 االلتزام باإلجراءات المحلیة والسیطرة على القیادة المحلیة. •
 التأكید على تكوین وانسجام الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة.  •
یستفید الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بشكل كبیر من التحفیز المستمر ویبدعون عندما تكون العالقات مع البالغین والنظراء  •

 قویة.
 یجب النظر إلى المصادر بشكل واسع لتشمل تعزیز الجمعیات المحلیة والمؤسسات المحترفة والوكاالت الحكومیة وغیرھا. •
م أن یحققوا النمو في كافة القدرات. یجب أن تحدث فرص التعلم طوال الیوم وطوال األسبوع التأكید بأن كافة الطلبة یمكنھ •

 ) ویجب تتبعھا عند اإلمكان.24/7(
 

 موظفو التدریب والتطویر والدعم
 ). IEPsمن المھم استمراریة التدریب والتطویر والدعم للموظفین الذین یخدمون طالب برامج التعلیم المخصصة (

 
  المناطق التعلیمیة في أخذ التالي بعین االعتبار عند تزوید الدعم لموظفي التعلیم الخاص:قد ترغب 
 خلق ومشاركة مخزون ما تستطیع التكنولوجیا أن تقدمھ للطالب/ العائالت ذوي االحتیاجات الخاصة. •
 الخاص.التعرف على منصات التكنولوجیا التي تخدم بأفضل شكل مختلف االحتیاجات لجماعات التعلیم  •
 االستفادة من الوثائق المعدة للمعالجة لالستھالك العام إذا أمكن. •

 
 تقدیم المحتوى

یجب أن یكون ھناك جھود مشتركة لمساعدة الطالب في الوصول إلى المنھج أثناء التعلم عن بعد كما لو أنھا بیئة مدرسیة نظامیة. یجب 
 بقدر اإلمكان. على المناطق مشاركة المصادر واألفكار مع بعضھم البعض

 
  محتوى جدید ومراجعة/ممارسة

) وأھدافھم والتعدیالت والتكیف في برامج التعلیم IEPsیجب تخصیص التركیز على التعلیمات بناء على برامج التعلیم المخصصة (
ما فیھا ثنائیي اللغة/ ). للتأكد من حدوث ھذا التمایز یجب أن یكون ھناك تواصل بین مدرسي التعلیم الخاص والعام (بIEPالمخصصة (

) والمعلمین الذي یتحدثون لغتین) منسقي الحاالت، مساعدي المدرسین والمعالجین ESLوالذین یستخدمون اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة (
 ).IEPمن أجل دعم الطالب في إمكانیة الدخول وفي تحقیق أھداف ومعاییر برنامج التعلیم المتخصص (

مین التأكید على أن إمكانیة الدخول إلى المنھج وأنھا متعددة الحس من أجل دعم كافة أنواع التعلیم ومستویات یجب على المناطق والمعل
   مھنیة اللغة للمتعلمین متعددي اللغة.

 
 یجب أن تتوافق أیة تعدیالت على البرامج واألھداف مع اإلجراءات االحترازیة الفدرالیة والحكومیة.

 
لدى العدید من طالبنا خدمات معالجة   العاطفیة متكاملة مع تعلیم ورفاھیة الطالب. –ت التعلیم االجتماعیة یجب أن تكون استراتیجیا

یمكن لھذا الوباء أن یفاقم بعض ھذه االحتیاجات.  ).IEPعاطفیة قویة موثقة في برنامج التعلیم المتخصص ( –واحتیاجات اجتماعیة 
ع معالجي الطالب للعمل على أنشطة تدعم الطالب الذین یعانون من الضغط/ التوتر لتخفیفھا یجب على المعلمین الخاصین أن یتعاونوا م

   عاطفیة. –إضافة إلى أنشطة تعلم اجتماعیة 
 

https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/q-and-a-providing-services-to-children-with-disabilities-during-the-coronavirus-disease-2019-outbreak/
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 عملیات التواصل والھیاكل المطلوبة لدعم ھذا العمل
ن أن تشمل الوسائل االعتیادیة للتواصل یتطلب الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة جھوداً للتأكید على فعالیة الرسائل والتواصل. یمك

صفحات االنترنت للقطاع، وسائل التواصل االجتماعي للقطاع والمكالمات األوتوماتیكیة واالستفادة من مجموعات/ مأوى المؤسسات 
مي وبشكل یومي المجتمعیة ومنافذ األخبار ومنصات البیانات المدرسیة والتي یمكنھا أن تسمج للتحدیثات الخاصة بالتقدم األكادی

وأسبوعي. قد نحتاج إلى المزید من الشرح والتوصیات للتأكد من أن كافة األشخاص المسؤولین عن فعالیة برنامج التعلیم المتخصص 
)IEP یستلمون معلومات صحیحة ومستمرة. التعلیم بطریقة بناء الدعائم والتواصل وتقسیم الواجبات ألجزاء یمكن إدارتھا قد یكون (

في ھذا السیاق. نحن نشجع االتصال المباشر من قبل أعضاء ھیئة التدریس الموثوقین من أجل التقدیم. یجب أخذ التالي بعین مفیداً 
 االعتبار لالتصال للعائلة والطالب:

 إرسال رسائل إلكترونیة خاصة عبر القوائم المحددة مسبقاً لعائالت الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة. •
 ل دوري من مدراء الحاالت.مكالمات ھاتفیة بشك •
 استخدام الموظفین المناسبین للتغلب على عوائق االحتیاجات واللغة. •
اللغة -االتصال من قبل كافة المتخصصین المتواصلین مع الطالب بما فیھم األخصائیین االجتماعیین وأخصائیي المحادثة •

 والمتدربین واألطباء النفسیین للمدرسة والمستشارین.
 

 المتخصصین في الخدمة والمتدربین في إیصال الخدمات التعلیمیة.أدوار 
من المھم خالل التعلیم  ).IEPsیلعب المتخصصین في الخدمة والمتدربین دوراً مھماً في إرشاد الطلبة في برامج التعلیم المتخصصة (

ء األشخاص العمل بالتعاون مع معلمین آخرین عند بعد أن یكون ھؤالء المتخصصین جزء من استمراریة التعلیم لطالبنا. یجب على ھؤال
   لتحقیق احتیاجات الطالب ذوي اإلعاقة.

  المساعدة في االتصال بالعائالت (بما یتوافق مع سیاسات القطاع) وتقدیم المساعدة بعملھم. •
 األنشطة المقسمة تزود الطالب بجداول عمل وطرق أكثر ھیكلیة لتحقیق أھداف التعلیم. •
 ت التي تحتاج بالمصادر مثل الصحة العقلة وخطوط االتصال لألزمات ومنع االنتحار.تزوید العائال •
یجب على المساعدین إجراء مكالمات لإلطمئنان عند اإلمكان (مثل العالج الطبیعي/ العالج المھني) ویمكنھم عمل أشرطة  •

 فیدیو للتمارین وغیرھا.
 

 الخیارات والفرص 
) في ھذه األوقات، الفرصة لالستمرار بالتعلم IEPsالخاصة وطالب برامج التعلیم المخصصة ( یجب إعطاء الطالب ذوي االحتیاجات

 ) الفردي. IEPالمتماشي مع كافة الطالب. ھذا التعلیم مبني على برنامج التعلیم المخصص (
 
 
 
 

 التعلیمات
المذكور في برامج التعلیم المخصصة قم بتحدید إطار زمني واقعي وشخصي إلنجاز المھمة. تذكر تكییف زیادة الوقت  •

)IEPs .( 
 قم بتقدیم تعلیمات محددة وأعط مھالت شبھ نھائیة/معاییر للواجبات خاصة التي تحتوي على مھام متعددة. •
 ).IEPخلق فرص للطالب إلظھار تقدمھم واستالم مالحظات متعلقة بالواجبات وأھداف برنامج التعلیم المخصص ( •
 الب لتقدیم الدروس واألنشطة.استخدم ملف اھتمام الط •
 قدم خیارات بدیلة للمشاركة في نقاشات الفصل االفتراضیة.  •
 الید في الفصل.-فوق-قم بعمل فیدیو نموذجي یشرح كیفیة عمل شيء ما أو شيء نجح في المدرسة مثل طریقة ید •
 على احتیاجات الطالب، على سبیل المثال:استخدم الممیزات المبنیة في أنظمة إدارة التعلیم وإن یكن على مستوى فردي وبناء  •

o .استخدم تصامیم العناوین والتي تسمح لبرنامج قراءة الشاشة باالنتقال من قسم آلخر 
o  استخدم الخط والحجم ونوع النص للتمیز بین المواد أو من أجل االنتقال. تأكد من أن ال تكون المعلومات معروضة

 فقط حسب اللون أو الصوت.
o ل لمستخدمي قارئة الشاشة أو الذین لدیھم اتصال بطيء باالنترنت للتعرف على الصور والرسومات استخدم نص بدی

 والمخططات.
o .أظھر تلمیحات إیضاحیة عندما یؤشر المستخدمین على الصور والرسومات والمخططات 

 ت الفیدیو.زود الطالب بالنصوص ألیة تسجیالت مسبقة صوتیة أو مرئیة. استخدم عرض نصي للحوار في تسجیال •
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 استخدم عناوین وصفیة وترویسات وشرح مكتوب لتزوید الطالب بمحتوى ومعلومات إضافیة. •
استخدم النصوص الوصفیة في الروابط لیتمكن الطالب من المعرفة بوضوح إلى أین سیأخذھم الرابط. تجنب استخدام  •

 مصطلحات مثل "اضغط ھنا" أو "إقرأ أكثر" دون وصف إضافي.
 
 تطبیقیة للتعلیم عن بعدالخیارات ال

 استخدم مصادر غیر رقمیة للعمل. (نّسق ھذا الجھد مع مدیر الحالة و/ أو مساعدة المساعدین إذا أمكن). •
ھذا یشمل، ولیس محدداً بـ، الطبخ   ).IEPsقم بإدخال المھارات الحیاتیة الھامة للطالب في برامج التعلیم المخصصة ( •

   والنظافة وغیرھا.والنسب والواجبات والتنظیف 
 دع الطالب یقومون بتتبع األنشطة التي تحتوي على صور أو فیدیوھات وتسلیمھا للمعلمین. •
 احتفظ بسجل للتأمل وزودھم بروابط لبرامج التأمل وفیدیوھات یوتیوب. •
 تشجیع كتابة الیومیة.  •
 ).استخدم األنشطة األرضیة (مثال: اختر خمسة أشیاء حولك وقم بوصفھا بالتفصیل •
 استخدم جوالت المتحف االفتراضي وعروض الفیدیو. •

 
 
 
 

 التقییم
یجب متابعة كافة التوجیھات من وزارة التربیة والتعلیم األمریكیة  للطالب ذوي اإلعاقة فیما یتعلق باإلغالق بسبب مرض فیروس 

  كورونا المستجد.
 

تغیرات على االختبارات المطلوبة و/ أو سیاسات العالمات في ) أن یجتمعوا قبل أیة IEPیجب على فریق برنامج التعلیم المخصص (
 ) طوال فترة اإلغالق. IEPبرنامج التعلیم المخصص (

 
 الخیارات والفرص

من المھم أن ننتبھ إلى أنھ یجب على المناطق التعلیمیة أن تسیطر محلیاً على إرشاد الموظفین لتحقیق احتیاجات مدارسھم المجتمعیة 
 ). IEPبرنامج التعلیم المخصص ( واحتیاجات طالب

 
 العالمات البدیلة/ اقتراحات التقییم

بعد. ال من المھم االنتباه أثناء إعطاء العالمات/ تقییم عمل الطالب بأن األولویة ھي التقییم بشكل یدعم التحفیز والمشاركة أثناء التعلم عن 
 یحب أن تكون عملیة التقییم أو إعطاء العالمات بشكل عقابي بأي شكل. 

 
 ي الخدمة وموظفي التعلیم العام عند تحدید عالمة نھائیة الربع.یجب عمل كافة الجھود من أجل التعاون بین مدراء الحالة ومزود

 
یجب أن تكون التقییمات شاملة قدر اإلمكان. تشمل االقتراحات لممارسات التقییمات والعالمات والتي فیھا الفائدة األكبر للطالب ذوي 

 اإلعاقات على: 
 قواعد التقییم •
 عالمات مبینة على المعاییر •
 )IEPغایات وأھداف برنامج التعلیم المخصص (عالمات مبنیة على  •
 عالمات مبنیة على الكفاءات •
 عالمات مبنیة على األدلة •
 عالمات مبنیة على الملفات •
 عالمات مبنیة على العقود/ المفاوضات (جھود لتحسین المھمة الحالیة من أجل رفع العالمة). •
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 لة المرویةالتغذیة الراجعة السردیة لمالحظات الفیدیو أو تقاریر العائ •
 المالحظات السردیة للعمل أو المشاریع المكتوبة. •
 ناجح/ غیر مكتمل (مع أنھ ال ینصح بھ للطالب ذوي اإلعاقة ولكنھ قد یكون مناسباً خالل إغالق المدرسة). •

 
 عند تطویر ممارسات وضع للعالمات/ التقییم الفردي للطالب ذوي اإلعاقات یجب أخذ ھذه العوامل بعین االعتبار:

 حاجات الطالب ومستویات أدائھ الحالیة  •
 )IEPأھداف وغایات برنامج التعلیم المخصص ( •
 نوعیة التكیف/ التعدیالت/ الخدمات التي تقدم •
 القدرة على الدعم في بیئة التعلم عن بعد •
 العاطفیة على أزمة مرض فیروس كورونا المستجد  –الردود االجتماعیة  •
 أجل ممارسة التعلمالوصول إلى المصادر الضروریة من  •
 األداء السابق للطالب  •
 العالمات الحالیة •
 أھداف االنتقال وما بعد الثانویة •
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 الصف الثاني) –الطفولة المبكرة (من الوالدة 

 التعلیمات
طفالھم وألفراد نقر بأن العائلة ھي المعلم األول للطفل. بالتالي، تعكس ھذه الوثیقة أھمیة كل خبرة كل عضو في العائلة لتحدید األفضل أل

 .9علمالعائلة اآلخرین خالل فترة التغییر الغیر مسبوقة.  نحن ال نقوم بخلق أو استبدال المعلم، بل نحن ندعم العائالت بالشراكة من أجل الت
 

 توصیات عامة/ الممارسات الفضلى
لدورھم كالمعلم األول ألطفالھم بطریقة جدیدة نحن نسعى لتقویة الشراكة القائمة بین المعلمین والعائالت ومساعدتھم خالل تبینیھم 

ومتطورة. وللقیام بذلك، ممكن الطلب من العائالت إذا أمكن أن یقضوا الوقت مع أطفالھم واللعب معھم ومشاركة مواھبھم النادرة 
افة المناحي التعلیمیة لتطور واھتماماتھم وإشراكھم في اقتراح فرص تعلیمیة. الھدف من ذلك عبر الوقت ھو تأثیر تفاعل العائالت على ك

 الطفل. یجب أن یكون التركیز على خبرات العائلة التعلیمیة والمبنیة على اللعب ولیس على إتقان قائمة محدودة من المھارات. 
 

 االتصاالت
للعائالت والتي  یجب على المعلمین ومزودي الخدمة ذوي الصلة والمختصین والمساعدین أن یعملوا معاً من أجل إیصال فرص التعلیم

موجھة نحو حاجات كافة الطلبة.  وفي نفس الوقت من المھم إیصال رسائل ثابتة للعائالت من قبل كل معلم أو موظف یقابل ھذه العائلة.  
حتى لو على سبیل المثال، یجب على كل معلم أن یداوم على إرسال رسائل ألفراد العائلة الذین یحتكون باألطفال بأقوى لغة/ لغات لدیھم 

 لم تكن اإلنجلیزیة. ھذا صحیح لكافة العائالت سواء كان الطفل یتعلم اإلنجلیزیة أم ال. 
 

عند التعامل مع عائالت لدیھم أطفال من سن الوالدة وحتى الثامنة یمكن للمعلمین أن یقدموا اقتراحات ومصادر للوالدین لمساعدتھم في 
 جل التعامل مع األطفال الصغار قد تشمل:دعم ھؤالء األطفال. االقتراحات المقدمة من أ

خلق روتین یومي متناسق ولكن متجاوب ومشاركتھ مع األطفال. یتعلم األطفال بشكل أفضل ویتكیفوا للتغییر عندما یعرفون ما  •
رسة یمكن توقعھ ویكون ھناك تناسق في حیاتھم الیومیة.  لیس الھدف نصح الوالدین لخلق جدول یومي منّظم یعكس جدول المد

 الیومي ولكن انسیاب منظم للیوم یناسب روتین العائلة.   
یجب على كل عضو في العائلة أن یتفاعل مع األطفال بلغتھم/ لغاتھم األقوى حتى لو لم تكن اإلنجلیزیة وحتى لو عنى ذلك أن  •

 یسمع األطفال لغات عدیدة كل یوم.
 قضاء الوقت مع أطفالھم كل یوم في التحدث عن مشاعرھم.  •
 قضاء الوقت مع أطفالھم كل یوم في لعب األلعاب (المختلقة أو المشتراة) وقص الحكایات و/ أو قراءة الكتب بأیة لغة. •

 توصیات القیادة
 األقل ھو األكثر. یجب على المناطق تطبیق حلول عالیة الجودة من أجل خطوط التواصل والتعلیم والتعلم ودعم الطالب.  •
ألداء المھمة مناسباً.  من غیر المناسب مساواة الوقت الذي یقضیھ الطالب في األنشطة المدرسیة  یجب أن یكون الوقت الممنوح •

 في المنزل مع الوقت الذي یقضیھ في المدرسة.  یجب على المناطق أن تعي حقیقة أن حیاة الطالب في المنزل قد تغیرت.
القطاع في عملیة اتخاذ القرار من أجل اختیار المصادر  التعاون ھو األساس.  نوصي بالتعاون بین كافة أصحاب العالقة في •

 الستمراریة التعلیم.
 

 التخطیط والتحضیر
م. ندعو المعلمین إلى تزوید العائالت بالمصادر التي یحتاجونھا لتحقیق احتیاجاتھم األساسیة واألكادیمیة لیتمكنوا من دعم طالبھم/ طالبھ

 رات والتنوع أن تشارك بالمستوى القادرین علیھ.تستطیع العائالت التي تم تزویدھا بالخیا
 

                                                
9 https://nationalp-3center.org/resources/at-home-teaching-and-learning-in-prek-3rd-grade/ 

https://nationalp-3center.org/resources/at-home-teaching-and-learning-in-prek-3rd-grade/
https://nationalp-3center.org/resources/at-home-teaching-and-learning-in-prek-3rd-grade/
https://nationalp-3center.org/resources/at-home-teaching-and-learning-in-prek-3rd-grade/
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ینصح بشدة بالتعاون مع مزودي الخدمة ذوي الصلة والمختصین والمساعدین. ھذا یساعد في ضمان استمراریة الخدمات ومشاركة عبء 
 عائالت جاریة.  العمل بین المختصین والذین بدورھم یقدمون رسالة واضحة ومتناسقة للعائالت. یجب أن تكون عملیة دعم ال

 
 اإلرشادات التالیة تحدد فرص التعلم المصممة لمخاطبة احتیاجات الطالب كامالً. 

 
 العاطفي –الدعم االجتماعي 

العاطفي لكافة األطفال الصغار األساس لتعظیم فوائد التجارب التعلیمیة في أي وقت وخاصة خالل ھذه  –یعتبر التطور االجتماعي 
العاطفیة من البالغین حولھم. إن تقدیم المعلومات  –األزمة. األطفال الصغار قادرین على التحمل ویأخذون إشاراتھم االجتماعیة 

غار بطریقة تناسب عمرھم سیساعدھم على التخفیف من بعض اإلبھام. یعتبر تقدیم الدعم العاطفي ألطفالنا والشروحات لألطفال الص
 خالل ھذه األوقات المبھمة ھو األساس ألیة تعلیمات یمكن أن نزودھم بھا.   

 
 المحتوى واإلیصال مع الخیارات والفرص

االستمراریة في بیئة آمنة ومحفزة. إن عالقات الطفل معك ومع مقدمي یتعلم األطفال الصغار من خالل اللعب الیومي واالكتشاف و
 الرعایة وأفراد العائلة تكون األساس للتطور السلیم. یتعلم األطفال بشكل أفضل من خالل إعطائھم الحریة للتفاعل مع بیئتھم. 

 
فال متعدد االتجاھات ولذلك نحتاج الستخدام مقاربة یعتبر لعب األطفال من أكثر األمور الداعمة للتطور والتعلم. إن تعلم وتطور األط

صة شمولیة لتغطیة احتیاجات األطفال العقلیة والجسدیة. یجب على المعلمین تزوید الطالب وعائالتھم باألفكار لبناء تفاھم للعالم حولھم خا
 العاطفیة لدیھم.  –الذي یدعم ویشجع مھارات االتصال والمھارات االجتماعیة 

 
لوقت لیقوم المعلمون بتشجیع األنشطة واألفكار للطالب وعائالتھم من أجل التواصل مع المعرفة الخلفیة لدیھم ولدعم مھارات ھذا ھو ا

 التفكیر الناقد لدى الطالب. 
 

روضة  –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 2 – 1الصفوف  االطفال

 خصائص التعلم الفریدة

التعلم بأفضل طریقة من  ●
خالل فترات زمنیة قصیرة 

 ألداء نشاطات مكررة. 
مراقبة األشیاء ومشاھدة  ●

 الوجوه. 
 االستماع لألصوات. ●
 لمس قوام األشیاء. ●
 إجراء التجارب مع األشیاء.  ●
 تحفیز كافة الحواس. ●

 

التعلم بأفضل طریقة من  ●
خالل فترات زمنیة 

قصیرة ألداء نشاطات 
 مكررة. 

الفعال للبیئة  االستكشاف ●
من خالل األنشطة من 

قبل الطفل واألنشطة من 
 قبل المعلم/ البالغ.

یمكن الختیاراتھم المبنیة  ●
على اھتماماتھم أن تزید 

 من التعلم.
 

یصبحون أكثر ثقة في  ●
 نفسھم وأكثر استقاللیة.

یمكن الكتشاف الذات  ●
واالكتشاف المستقل أن 

 یزید من التعلم.
تلعب مھارات القراءة  ●

لكتابة دوراً رئیساً في وا
 عملیة التعلم والتطور.

 

روضة  –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 االطفال

 2 – 1الصفوف 

 –االحتیاجات االجتماعیة 
 العاطفیة

 

 –من أجل دعم التطور االجتماعي 
العاطفي في ھذه المرحة العمریة 
یعتبر إنشاء والمحافظة على تنشئة 
عالقات بین الطالب ومقدم الرعایة 

ھو األساس.  مساعدة الطالب 
 بالتعرف على مشاعرھم األساسیة.  

 

من أجل دعم التطور 
العاطفي في ھذه  –االجتماعي 

المرحلة العمریة یعتبر تقدیم 
خیارات الطفل ضمن بیئة 

منظمة ھو األساس.  من المھم 
وضع حدود لھذا االكتشاف. 
ستزود المحافظة على الحریة 
ضمن الحدود بعض االستقرار 

والتوقع الذي بدوره یشجع 

من أجل دعم التطور 
العاطفي في ھذه  –االجتماعي 

المرحلة العمریة یجب تشجیع 
الفرص لمشاركة المشاعر 

واالحتیاجات واألفكار. تشجیع 
التعاطف من خالل المحادثات 

حول مشاعر ومنظور 
اآلخرین. استخدم دفتر الیومیة 

لذات. تكلف عن لعكس ا
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روضة  –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 2 – 1الصفوف  االطفال

النمو والتطور اإلیجابي على 
كافة األصعدة.  إن عمل 
روزنامة لألنشطة من قبل 
العائلة سیساعد في تحقیقھا. 

طفال للتعرف على تشجیع األ
وتسمیة وإدارة المشاعر 

 بمساعدة العائلة.
 
 

المسؤولیات وإدارة المشاعر. 
شجع الكالم اإلیجابي عن 

 الذات.

 مقترح 
 فنون اللغة بكافة اللغات

 أنشطة
 

متبنى من معاییر التعلم 
والتطور المبكر من 

 إیلینوي

االستماع إلى القصص والكالم 
عنھا. الغناء معاً وتعلیم األغاني 
سیشجع استخدام األطفال للغة. 

تدریب على الكلمات ذات القافیة. 
زیادة المفردات من خالل تقدیم 
كلمات جدیدة. تشجیع تجارب 

 القراءة قد اإلمكان. 

لعب األلعاب المتعلقة بصوت 
الحروف. االستماع إلى 

نھا. تشجیع القصص والكالم ع
تجارب القراءة قد اإلمكان. 

یشجع سماع األغاني األطفال 
على استخدام اللغة. عمل دفتر 
یومیات أو مذكرات حتى لو 
كان مجرد صور سیساعد في 
عمل روتین للرسم والكتابة. قم 

بتشجیع التعبیر عن الذات 
واإلبداع.  زیادة المفردات من 

 خالل تقدیم كلمات جدیدة.

أنشطة كتابة المشاركة في 
أصلیة.  جذب االنتباه 

لمطبوعات البیئة في المواد في 
محیط المنزل. تشجیع تجارب 
القراءة والكتابة قد اإلمكان. 

زیادة المفردات من خالل تقدیم 
كلمات جدیدة. استخدام الفن 

 لتشجیع التعبیر الذاتي واإلبداع.

 روضة –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 االطفال

 2 – 1الصفوف 

 أنشطة ریاضیات مقترحة
 

متبنى من معاییر التعلم 
والتطور المبكر من 

 إیلینوي

ممارسة حفظ األرقام واللعب 
باألشكال. یمكن أن تشمل األنشطة 

على العد بصوت عالي وعد األشیاء 
في المنزل والتعرف على األلوان 
وألعاب الترتیب. یمكن للطالب 

األشیاء من  أیضاً أن یصطادوا
 خالل أشكال داخل الغرفة.

ممارسة العد التصاعدي 
والتنازلي وعد األشیاء 

واكتشاف األشكال والتعرف 
على األلوان وكتابة األرقام 
وألعاب الترتیب والتصنیف. 
یمكن أن تشمل األنشطة العد 

 100بصور عالي لغایة العدد 
وعد األشیاء في الغرف 
والبحث عن األشیاء ذات 

ل الخاصة داخل الغرفة. األشكا
 تشجیع األلعاب اللوحیة.

ممارسة الجمع والطرح 
وتخطي العد والقیاس. یمكن أن 
تشمل األنشطة عد األشیاء في 
المنزل والجمع والطرح وعد 

أو كل  5او كل  2األشیاء كل 
. یمكن أن تشمل أنشطة 10

أخرى مثل استخدام شيء واحد 
لقیاس اآلخر مثل استخدام 

لقیاس قلم  مشابك الورق
رصاص أو لعبة. نشجع أیضاً 

 لعب األلعاب اللوحیة.

روضة  –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 االطفال

 2 – 1الصفوف 

 
 
 

 مقترح
 نشاطات علمیة

 
متبنى من معاییر التعلم 
والتطور المبكر من 

 إیلینوي
 

یبدأ األطفال بفھم العالم حولھم من 
خالل تطبیق العلوم.  یتعلمون 

التحكم باألشیاء الفیزیائیة والكیمیائیة 
والبیولوجیة.  تزید االكتشافات 

العلمیة من مھارات التفكیر الناقد 
وتزید من مستوى التفكیر.  تشجیع 
العائالت لتقدم أنشطة استكشافیة 
تسمح لألطفال باختبار حدودھم 

ناء استجوابھم عن ماھیة الشيء أث
 وما یمكن أن یكون.  

وصف البیئة وشرحھا من 
خالل الكلمات والصور 

والقصص. تشجیع منطقیة 
األطفال حول تجاربھم والعالم 

من حولھم. المشاركة في 
أنشطة إعادة التدویر. المشاركة 

في تحضیر الوجبة وخلط 
 المكونات.

 

تشجیع العائالت لتقدم أنشطة 
فیة تسمح لألطفال استكشا

باختبار حدودھم أثناء 
استجوابھم عن ماھیة الشيء 
وما یمكن أن یكون. تشجیع 
التفكیر الناقد من خالل أسئلة 

 التوقع وأسباب التأثیر.
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روضة  –ما قبل الروضة  من سن الوالدة لسن الثالث سنوات 
 2 – 1الصفوف  االطفال

أنشطة الدراسات 
 االجتماعیة المقترحة

 
متبنى من معاییر التعلم 
والتطور المبكر من 

 إیلینوي
 

تشجیع العائالت على مشاركة  
قصصھم والحدیث عن نوعیة ھیكل 

العائلة واكتشاف أطعمة محددة 
ومالبس وموسیقى ورقص تراثیة 

 وغیرھا.
 

تشجیع العائالت على مشاركة 
قصصھم والحدیث عن نوعیة 
ھیكل العائلة واكتشاف أطعمة 

محددة ومالبس وموسیقى 
ورقص تراثیة وغیرھا.  

ر إعطاء األطفال الصغا
الفرصة لیكونوا مشاركین 

نشطین في العائلة من خالل 
السماح لھم بالمشاركة في 
أعمال مناسبة في المنزل 
وعمل خیارات وقرارات 

 محددة.
 

یبدأ األطفال بفھم موقعھم في 
العالم من خالل األنظمة 

االجتماعیة لالقتصاد واالتصال 
البشري والمعرفة الذاتیة 

والجغرافیا والعائالت.  من 
جل تشجیع ھذا المفھوم یجب أ

تشجیع العائالت على مشاركة 
قصصھم والحدیث عن نوع 

ھیكل العائلة واكتشاف األطعمة 
والمالبس والموسیقى والرقص 

التراثیة وغیرھا.  إعطاء 
األطفال الصغار الفرصة 

لیكونوا مشاركین نشطین في 
العائلة من خالل السماح لھم 
بالمشاركة في أعمال مناسبة 

منزل وعمل خیارات في ال
 وقرارات محددة.
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 التقییم
یجب أن یركز التقییم من سن الوالدة وحتى مستوى الصف الثاني على تقدم الطالب والتعلم ولیس على إنھاء الواجبات في األوقات 

المحددة. نحن نؤمن بأنھ من المھم إیصال أدوات أصلیة للطالب لتمكین المعلمین من تزوید تغذیة راجعة ذات عالقة تساعد في استمراریة 
 التعلیم. 

 
إكمال معاییر/أنشطة أقل تركز على محتوى معروف خالل الفترة الزمنیة للتعلم عن بعد ویما یتوافق مع اإلرشادات المتعلقة بدقائق یمكن 

التعلیمات المباشرة وفي نفس الوقت اعتبار الفرق في معرفة الطالب/ مستوى الصف في كل مستوى. ننصح بعدم تقدیم محتوى جدید 
. قد یتطلب األطفال مساعدة الوالدین ومقدمي الرعایة واألشقاء أو آخرین حسب أعمارھم ومرحلة التطور. انتبھ خالل فترة التعلم عن بعد

لما قد تطلب من العائالت أن یكملوا حیث أنھم قد ال یجدون الوقت أو القدرة لالنخراط في التعلیم المستمر أو قد یكون أحد األشقاء أو 
 الطفل والتعلیم المستمر. الجیران مسؤولون عن اإلشراف على

 
یجب على المناطق التعلیمیة التي تقدم بیئات عالیة التكنولوجیا أن تستخدم منصاتھا بأقصى حد مع االنتباه إلرشادات وقت الشاشة 

 للمتعلمین الشباب. حیث أن ھذا الوضع یتطور یجب على المناطق أن تفكر في تطبیق وتطویر منصات تعلم عن بعد.10
 

 االتصاالت
الرعایة. نعترف بالوضع والبیئة /استمراریة تعلیمات تنصح المجموعة االستشاریة بالتواصل مع الوالدین/ مقدمي الرعایة للتأكد من 

الوطنیة الحالیة. ال نتمنى أن نضیف ضغط على العائالت لتقییم إنجازات الطفل ولكن نسعى للحفاظ على التواصل مع العائالت فیما یتعلق 
 ي یالحظونھ في المنزل.  بالتطور الذ

 
یجب إنشاء تواصل روتیني ومستمر مع العائالت. یمكن أن یتم ھذا من خالل المكالمات الھاتفیة، البرید اإللكتروني أو أیة مصادر رقمیة 

 متوفرة لدى العائالت.
 

 تقییمات تطویریة مناسبة
حتمل في الخریف) لتحدید احتیاجاتھم التعلیمیة. إذا كانت المناطق ال من المستحسن أن یتم تقییم الطالب بعد عودتھم إلى المدرسة (من الم

 ) بتطویر أدارة للمناطق الستخدامھا. ISBEتملك حالیا أحد ھذه التقییمات، یقوم حالیاً مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (
 

یة مبنیة على اللعب. ستركز االتصاالت تحتوي التقییمات التي تم تطویرھا من سن الوالدة وحتى ما قبل الروضة على تقییمات أصل
العادیة مع أفراد العائلة في بیئة التعلم عن بعد. لن تكون ھذه االتصاالت لتقییم المھارات ولكن ستكون الوقت لمناقشة تجارب التعلم 

صف الروضة وحتى الصف الثاني األصلیة المبنیة على األلعاب داخل المنزل. قد تشتمل التقییمات المطورة لغایات استمراریة التعلیم من 
 على التالي:

یقدم أحد الوالدین أو مقدم الرعایة صورة لعمل الطالب ویقوم المدرس بتقدیم تغذیة راجعة مبنیة على  –صور األدوات  ●
 المقاییس.

 یمكن جمعھا بشكل دوري أو في نھایة فترة التعلم عن بعد.  –مجموعة أدوات مادیة  ●
 المعلم مع الطفل من أجل تقییم المھارات/ الواجبات.  یتفاعل  –مكالمات األھالي  ●
یقوم أحد الوالدین أو مقدم الرعایة بتصویر فیدیو للطالب عند انتھاء المھمة ویشاركھ مع المعلم  –تصویر مھارات الطالب  ●

 باستخدام المنصة المتفق علیھا من قبل المنطقة التعلیمیة.
 من المنطقة التعلیمیة. البرامج المبنیة على االنترنت والمدعومة ●

  

                                                
10 https://www.isbe.net/Documents/Preschool_for_All_Implementation_Manual.pdf   

https://www.isbe.net/Documents/Preschool_for_All_Implementation_Manual.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Preschool_for_All_Implementation_Manual.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Preschool_for_All_Implementation_Manual.pdf
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 الصف الخامس) –المدرسة اإلعدادیة (الصف الثالث 

 التعلیمات
 التخطیط والتحضیر

تخطیط وخلق أنشطة تفاعلیة اجتماعیة مع التركیز على إصالح المحتوى التي تم تغطیتھ مسبقاً. یجب أن نتذكر بأنھ ھناك العدید من 
 العائالت إما لیس لدیھا إنترنت أو أنھ محدود ولدیھا جھاز واحد یجب مشاركتھ بین عدة أشخاص. 

 
بعدة مناھج دراسیة والتي تشمل مواضیع متعددة. یجب أن یتم تزوید الواجبات التي لتحسین التعلم خالل األزمة نحن نشجع انشطة متعلقة 

 تسمح للطالب بالعمل لوحدھم أو بمساعدة محدودة من أحد أفراد العائلة.  
 

 یجب أن تكون كافة الجھود في التخطیط والتحضیر معدة لتزوید تجربة تعلم أكادیمیة متساویة لكافة الطالب.  
 

  توصیات عامة
تحدید ساعات التواصالت: یجب أن یكون لدى المعلمین إثبات حضور/ دخول. (كن مرناً فیما یتعلق بساعات المكتب. تواجد  •

 الطالب والمعلم قد یتغیر.)
یقوم المعلمون بالتواصل مع الطالب أوالً باستخدام األدوات التي تم استعمالھا ومعروفة خالل ھذا الوقت. استخدم منصات  •

 قترحة أو مستخدمة حالیاً) عبر القطاع لتخفیف االرتباك لدى الوالدین والطالب. معروفة (م
 حدد إذا كان الطالب سیكملون العمل بشكل افتراضي أو تقلیدي.  •
 یجب اإلبقاء على المتغیرات عند التخطیط للدروس آخذین بعین االعتبار بأنھ من الممكن أن یكون لدى الطالب:  •

o  صفوف متعددة 
o  أخرى مسؤولیات 
o  أمراض شخصیة أو عائلیة 
o وصول محدود لألجھزة واالنترنت والتجھیزات 

 التركیز على تقدم وتعلم الطالب ولیس على إكمال الواجب في الوقت المحدد. •
 خلق فرص تعلیمیة تمثل محتوى الفصل باستخدام الكلمات المألوفة.  •
علمیة أو تاریخیة واستخدم اللغة االنجلیزیة لألسئلة المبنیة على خلق عمل لكل المنھج إذا أمكن لتعظیم الفاعلیة. قراءة مقالة  •

 الفنون لمواضیع الفھم والنقاش و/أو الكتابة.
 
 

 التواصل
التواصل ھو األساس! ننصح باستخدام التواصل المعتاد إلبقاء الطلبة متفاعلین بنشاط وتزوید الھیكل وتخفیف الضغط وعدم الیقین. تزوید 

غات معروضة للطالب والعائلة/ مزود الرعایة. إنشاء فلسفة ومنھج محلي من أجل االتصال مع كافة المعنیین وبما اتصاالت أساسیة بل
 یتماشى مع السیاسات واإلجراءات المحلیة باستخدام منصات مألوفة للطالب والوالدین. األمثلة تشمل:

 رسائل مكتوبة بخط الید •
 مكالمات، اتصاالت مؤتمتة وغیرھا  •
 طاعموقع الق •
 أخبار محلیة، محطات الكابل وغیرھا  •
 البرید االلكتروني •
 وسائل التواصل االجتماعي وبرامج انترنت أخرى •
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 الخیارات والفرص
نحن نتصور بأنھ تم تقدیم خیارات متعددة للطالب والتي تم اختیارھا شخصیاً بناء على اھتماماتھم واالتصال والنشاط األكادیمي.  من 
أجل تحسین التعلیم خالل األزمة نحن نشجع األنشطة لعدة مناھج دراسیة والتي تشمل مواضیع متعددة. ھذه الخیارات والفرص تشتمل 

 على التالي:  
 ومیات (قد تشمل كتابة ما تم تعلمھ، كتابة عالمات، تجمیع األنشطة المكتملة وغیرھا).الی •
األنشطة األكادیمیة (واجبات محددة ولعبة صید الكنوز ومصادر غیر رقمیة ومراسلة األصدقاء وتطبیقات البرامج والقراءة  •

 ا).للوالدین أو األشقاء ودراسة الكتب واألعمال الیدویة وعد النقود وغیرھ
أنشطة التفاعل االجتماعي (محادثات جماعیة بالفیدیو وكتابة االتصاالت والبرید االلكتروني للمعلمین و/ أو زمالء الفصل  •

 واأللعاب اللوحیة العائلیة وغیرھا).
 أنشطة یدویة (الفن والتعلیم الجسدي والموسیقى وصناعة ألعاب لوحیة والطھي وأعمال الحدیقة). •

 التقییم
 والدعماإلنصاف 

ھذا  یجب أن تركز العالمات في المرحلة اإلعدادیة على استمراریة التعلیم. یمكن للمنطقة التعلیمیة أن تقدم الدعم ألھداف التعلیم. قد یشمل
نیة على توثیق التعلیم وإعطاء التغذیة الراجعة بدالً عن إعطاء العالمات. أمثلة على ذلك تشمل التعاون بین المعلم والطالب وتقییمات مب

 األداء والملفات والیومیات ومنشورات المناقشة وردود الفیدیو والتسجیالت الصوتیة والمشاریع ولوحات االختیار وأدوات أخرى.  
 

یجب أن ال تتأثر عالمات الطالب بشكل سلبي خال التعلم عن بعد. یجب أن یستمر التقییم لدعم تعزیز البیئات العادلة. یجب تفریق الدلیل 
یقدمھ الطالب حول احتیاجاتھ التعلیمیة بناء على ظروف الطالب. یجب أن یبقى القرار محلیاً حول تزوید العالمات النھائیة أو تقریر  الذي

البطاقات خالل فترة التعلم عن بعد. في حال قدم القطاع تقریر البطاقات أو العالمات النھائیة یجب أن تنعكس على مجامیع أدلة التعلیم 
من قبل الطالب. قد یختلف ھذا الدلیل بناء على ما تم تقدیمھ من قبل كل طالب وقد یكون متأثراً بمستوى االتصال والدعم وعوامل المقدمة 
 أخرى. 

 
 یجب أن تكون أھداف التعلیم موجھة وإرادیة خالل فترة التعلم عن بعد وتعكس أعلى األولویات في مستوى الصف. 

 
 الخیارات والفرص 

المستشارین بأن تكون العالمات والتقییمات المستخدمة خالل فترة التعلم عن بعد تعكس التعلم والنمو. ھذا یشمل استخدام  تنصح مجموعة
 معیاري ومحلي و/ أو تقییمات معدة من قبل المعلم عند العودة للمدرسة وأیضاً خالل فترة التعلم عن بعد إذا كان ھذا ممكناً وعملیاً.

 رة إنتقالیة بین التعلم عن بعد والعودة للبرامج التقلیدیة للمدرسة وقبل التقییم. یجب اعتبار وتطویر فت

ینصح أن تكون رفاھیة الطالب االجتماعیة والعاطفیة أولویة عند عودة الطالب للمدرسة بعد فترة التعلم عن بعد. یجب تأسیس االتصاالت 
 التقییم. والعالقات قبل استخدام أي نموذج صارم لجدول االختبار أو 

 یجب على المناطق التعلیمیة أن تعد للفجوات المحتملة في تعلم وفھم الطالب والتخطیط بناء علیھ لدعم اكتساب الطالب لھذه المھارات عند
 عودتھ للمدرسة. 

 االتصال مع الوالدین 
ن تكون أولویة الوالدین خالل فترة یجب على المناطق التعلیمیة أن توظف عدة أدوات إلیصال ممارسات وتوقعات العالمات.  یجب أ

ي التعلم عن بعد األمان والصحة والرفاه. یمكن للمدارس والعائالت أن تتشارك إلبقاء األطفال بأمان عاطفیاً وجسدیاً ویأكلون ویشاركون ف
 التعلیم.

مھم. یمكننا أن نبقي على تقدم الطالب لیس الھدف أن یصبح الوالدین المزودین الوحیدین للمحتوى التعلیمي ولكن تعتمد المدارس على دع
 لألمام خالل الوقت غیر المسبوق من خالل شراكة قویة بین المنازل والمدارس. 
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یجب على المناطق أن تعتبر أنماط االتصال مع األھل والتي تناسب السكان ودیموغرافیة المدارس والعائالت التي تخدمھا. قد تشتمل ھذه 
 إلكتروني وتحدیثات الفیدیو ومنشورات وسائل التواصل االجتماعي وتحدیثات األخبار وغیرھا.على مكالمات ھاتفیة وبرید 
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 الصف الثامن) –المدرسة المتوسطة (الصف السادس 

 التعلیمات
إن الھدف من التعلم عن بعد الموجھ ھو السماح الستمرار التعلیمات وفي نفس الوقت معرفة التحدیات اإلضافیة التي تأتي مع التعلیم غیر 

التقلیدي وبدون المواجھة في الفصل. مع احتمال وجود تعلیمات جدیدة فإن اإلرشادات تقترح بأنھ یجب على المعلمین أن یأخذوا بعین 
یجب أن یكون موظفي المدرسة واعین بأنھم لن یفاقموا جات الطالب المتوسطین وقدرتھم على التعلم باستقاللیة.  إضافة لذلك االعتبار حا

الفجوة بین الطالب ذوي الدخول المنخفضة وذوي الدخول العالیة والطالب الذي لدیھم أو لیس لدیھم انترنت. لضمان الدخول المتساوي 
) IEPتزوید مواد ال تحتاج إلى الدخول إلى االنترنت والتأكد من تطبیق تعلیمات برامج التعلیم المخصصة (یمكن أن یقوم المعلمون ب

 والوصول إلى كافة العائالت لمساعدتھم لدعم أطفالھم قدر اإلمكان.
 

 إقرار حاجات توجیھیة أو عوائق لدى طالب المدارس المتوسطة:
 فل أو أشقاء/ أقارب أو یساعدونھم مادیاً.قد یكون الطالب یساعدون عائالتھم برعایة ط •
 قد یشعر الطالب والعائالت بعدم االرتیاح أو الخوف من ھذا الحدث غیر المتوقع. •
 قد یكون األھالي لدیھم عدة أطفال یتشاركون في جھاز واحد وال یملكون انترنت أو االنترنت محدود. •
 الطالب.قد یمرض مقدمو الرعایة مما یشكل عبئاً إضافیاً على  •
 قد یمرض الطالب. •
 قد ال یكون أفراد العائلة مجھزون أو لدیھم الوقت لمساعدة الطالب. •
 قد ال یملك الطالب مساحات مادیة كافیة إلكمال العمل. •

 
 یجب أن یكون المعلمون واعون لھذه التحدیات والتأكد من أن قراراتھم التعلیمیة تدعم كافة فئات الطالب.

 
 التخطیط والتحضیر

 ب أال یتعدى الواجب/ الواجبات التعلیمیة ما مجموعھ ثالث ساعات یومیاً.یج ●
o  دقیقة للعمل المصحح  180بشكل عام، الحد األقصى ھو ثالثون دقیقة للعمل المصحح لكل مادة/معلم یومیاً (ھذا یعني

 لكل مادة/ معلم أسبوعیاً).
o ك الیوم/ األسبوع.ھذا الوقت یشمل كافة تعلیمات المعلم وكافة العمل المصحح لذل 
o  ولكن یجب أن یوضحوا للطالب یجب تشجیع المعلمین لتزوید فرص تقویة أكثر من الحد األدنى المطلوب من المھام ،

 بأن ھذه األنشطة اختیاریة وال تعتبر واجبات.
ة في مستویات یجب على المناطق أن تعمل على تحدید أوقات للمعلمین للتخطیط ومناقشة التناسق بین المھارات األساسی ●

المواضیع/ الدرجة. یجب أن تؤثر ھذه االجتماعات االفتراضیة إیجابیاً على تكنولوجیا االجتماعات عبر الفیدیو/ الھاتف ألقصى 
 درجة ممكنة. 

 
 

 المحتوى والتقدیم
یجب أن یتمكن كافة الطالب من الوصول إلى المحتوى والمواد.  إذا كان التعلیم سیتم عبر االنترنت فیجب أن یكون ھناك  •

 نسخة تعلیمیة شبیھة بنسخة االنترنت لدرجة كبیرة.  
 إعطاء األولویة في المواد للمھارات المطلوبة كمتطلب سابق للعام القادم. •
من المھم تأسیس قنوات لدعم األھالي بالمصادر التي تساعد في تسھیل التعلیم عن بعد.  یجب على المدارس أن تبذل مجھود •

موثوقة وموافق علیھا من قبل المنطقة للتواصل مع األھالي عبر الھاتف أو البرید اإللكتروني إذا أمكن. یجب على المدارس 
 أنھم لن یخالفوا إرشادات االتصاالت للمناطق الفردیة. بالقیام بكافة الجھود الممكنة للوصول إلى الطالب واألھالي مع تأكید
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 التواصل/التقییم
 التواصل بین المعلمین في الوقت المناسب یحدث فرقًا في عدد الطالب الذین یكملون المھام ومدى انجازھم في تعلم المھام.  •

o  إلى اإلنترنت، مثل الھاتف أو البرید.یجب على المدارس محاولة إنشاء قنوات اتصال مع الطالب والموظفین دون الحاجة 
o   یمكن للطالب الذین لدیھم إمكانیة الوصول إلى اإلنترنت التواصل مع المعلمین عن طریق البرید اإللكتروني أو من خالل

 مواقع التعلم.  
 بًا أو ممكنًا).حدد ساعات العمل التي یتوفر فیھا المدرس وقم بتسجیل الوصول مع الطالب والعائالت (إذا كان ذلك مناس •

 
 التعلم/الدعم االجتماعي العاطفي

یجب أن تكون الصحة والرفاھیة العقلیة للطالب أولویة على التعلم.  یمكن ویجب إجراء التجھیزات والتعدیالت عندما یكون  •
 ذلك مناسبًا للطالب وصحتھم العقلیة.

لطالب بشكل منتظم وفتح خطوط اتصال یجب أن یبذل موظفو المدرسة قصارى جھدھم لالتصال بجمیع العائالت/ا •
للعائالت/الطالب للتواصل معھم. یمكن إجراء جھات االتصال ھذه باستخدام البرید اإللكتروني والمكالمات الھاتفیة ووسائل 

التواصل االجتماعي.  إذا كان المعلمون غیر قادرین على الوصول إلى ھواتفھم المدرسیة، فیمكن إخفاء أرقام الھاتف 
 یة من خالل استخدام رقم الھاتف الذي توفره التطبیقات المستندة إلى الویب.  الشخص

 
 الخیارات والفرص

 

 برنامج التعلم عبر اإلنترنت (طالما یتم توفیر خیارات غیر اإلنترنت) ● خیارات المحتوى
 الكتب والصحف والمجالت ●
 منظمو رسومات أو ألغاز أو أوراق عمل ھادفة ●
المشاریع متعددة التخصصات والتي قد تكسب الطالب تقدیراً المشاریع، وخاصة  ●

 لصفوف متعددة.
 مقاالت مطبوعة ●
 مدونة صوتیة ●
 الشعر (اقرأ أو استمع ثم اكتب بنفسك) ●

 عبر االنترنت ● طرق التوزیع
 التوزیع في مراكز توزیع الطعام بالمدارس ●
 النقل من المدرسة من خال السیارة ●
 التوزیع بالحافلة ●

اتصل بالطالب وأولیاء األمور عبر الھاتف، إذا سمحت بذلك منطقة المدرسة، باستخدام  ● عالقات الطالبالحفاظ على 
 طرق تحمي المعلومات الشخصیة

 اتصل بالطالب وأولیاء األمور عن طریق البرید اإللكتروني أو البرید العادي ●
 إنشاء أنظمة / آلیة للطالب للوصول إلى المعلمین واالتصال بھم ●
 إنشاء طرق االتصال، قم بطرح أسئلة لضمان السالمة البدنیة والعاطفیة للطالببمجرد  ●

 تقییم عمل الطالب بشكل ھادف ولین ● التزوید بالتقییمات
 امنح الطالب معظم التقییمات المتاحة لمجرد تسلیم عملھم ●
 ألقي النظر على قسم الدرجات أدناه للحصول على مزید من المعلومات ●

 

 التقییم
بشكل سلبي. إن "الوضع الطبیعي الجدید" للتقدیر/التقییم ھو  2020أن تتأثر درجات الطالب من وقت تركھم المدرسة في مارس ال یجب 

 التعویض، المراجعة، التحسین، انھاء السنة.
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 التعلم الرقمي

 قم بإظھار التقدم والتطور في المواد. ●
 ناء المعرفةقم بجمع العدید من األدلة على تعلم الطالب لمھارة أو ب ●
 یجب أن یكون الدلیل حقیقیًا ومتنوًعا وال یتم تسلیمھ بالضرورة بنفس الطریقة. ●

تشمل األمثلة ندوة سقراط الرقمیة ومقاطع الفیدیو التي أنشأھا الطالب، ومشاریع التعلم القائم على حل المشكالت،  ○
 والتأمل الذاتي أو التقییم الذاتي للتعلم.

 
 التعلیم الغیر رقمي

 ن إتاحة الفرصة للطالب لكتابة فكرة/مفكرة تعلم بعد إكمال األنشطة الورقیة إلظھار أفكارھم الخاصة حول نموھم.یمك ●
 

 نماذج الدرجات
 

 ناجح/غیر مكتمل
یوصى بشدة باستخدام نمط ناجح/غیر مكتمل للمدارس االعدادیة/المدارس الثانویة ألنھا تأخذ في عین االعتبار عدم المساواة  •

تكون موجودة على األرجح في الحالة الحالیة. وینصب التركیز على توفیر الوصول العادل إلى الموارد التعلیمیة التي قد 
والدعم لجمیع الطالب. نحن ندرك أننا نطلب من طالب المدارس اإلعدادیة أن یصبحوا متعلمین مستقلین، وبما أن بعضھم 

 لى دعم.مستعد، فإن البعض اآلخر لیسوا كذلك وقد یحتاجون إ
 الھدف الرئیسي: یجب أن یكون التركیز على ما تم تعلمھ وكیف تطور الطالب خالل اإلطار الزمني المحدد. •

 
 التعلیم القائم على الكفاءة

قد تفكر المنطقة التي تستخدم بالفعل نموذًجا قائًما على الكفاءة في مواصلة استخدامھ. ومع ذلك، یجب إعطاء األولویة للمعاییر  •
األساسیة للنجاح في الصف التالي. (ال ینبغي تقییم جمیع المعاییر المحددة باألصل بالنظر إلى اإلطار الزمني الحالي والوضع 

 الحالي.) 
ر المقاطعات التي تنفذ في وقت مبكر أو كامل لنموذج تقییم قائم على الكفاءة والتي استثمرت قدرا كبیرا من یجب أن تستم •

 التطویر المھني والعمل نحو التنفیذ الكامل في خططھا، على الرغم من تعدیلھا للوقت المتاح.
 

 القائم على أساس الكفاءة أم األدلة
نموذج قائم على الكفاءة أم الدلیل أن تستمر باستخدامھا  ومع ذلك، یجب إعطاء األولویة یجب على المنطقة التي تستخدم بالفعل  •

للمعاییر األساسیة الحاسمة للنجاح في الصف التالي. إذا تم جمع الدعم الكافي، یمكن النظر في التقییم القائم على الكفاءة لتقییم 
 الطالب.

 لبیة المعاییر األساسیة للنجاح في الصف التالي.الھدف الرئیسي: یجب أن یتم التركیز على ضمان ت •
 

 التقییم التقلیدي باالحرف
خالل التعلم عن  A-Fإذا تم توفیر الدعم الكافي وتم جمع أدلة مھمة للتحقق من الرسالة التقییمیة، ویتم استخدام نظام التقییم  •

بعد. یمكن استخدام تصنیف غیر مكتمل أو ال یوجد على اإلطالق بدالً من درجة راسبة.  ومع ذلك، نوصي بشدة أنھ خالل 
فترة التعلم عن بعد، یتم معالجة جمیع العوائق المحتملة التي قد یكون المتعلم قد مر بھا واستنفاد الطرق البدیلة 

أن یقوم المعلمون بتوثیق جمیع الجھود للتواصل مع الطالب لمساعدتھم على إكمال العمل للمشاركة/التقییمات. نقترح 
المفروض.  نوصي بإصدار درجة غیر كاملة أو بدون درجة بدالً من رسوب.  تقترح المجموعة االستشاریة إمكانیة رفع 

تعلم عن بعد، نقترح عدم تخفیض الدرجات الدرجة خالل الصیف أو الخریف حسب توفر المنطقة.  نظراً الى االنتقال إلى ال
بسبب عدم المشاركة في التعلم عن بعد، ولكن توفیر فترة التعلم عن بعد كفرصة لتحسین التقییم.  یجب على المقاطعات النظر 

 في السیناریوھات التي ستوفر للطالب أفضل النتائج الممكنة إلثبات أدلة تعلمھم
 یز على ما تعلمھ الطالب، والجھد والوقت والطاقة في العمل، ومستوى فھم المواد.الھدف الرئیسي: یجب أن ینصب الترك •
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 اعتبارات تقییم أخرى 
الكادر المساعد: یجب على المقاطعات التفكیر في كیفیة مساعدة المتخصصین والمساعدین والداعمین، وما إلى ذلك في نموذج  •

في العمل اللوجستي من جمع الواجبات إلى توفیر المراجعات الموجھة التقدیر المحدد، ودعم الطالب، ومساعدة المعلمین 
 للطالب (على سبیل المثال، أدوات التعلم الرقمي).

 
 المقتضیات واالعتبارات الخاصة بالمنطقة

ب قرر كیف ستتم عملیة جمع األعمال. ضع في عین االعتبار كیف ستؤثر ھذه العملیة على الدرجات والتقدم الذي یظھره الطال •
 في تعلمھم. (انظر الى االقتراحات المحتملة في التوصیات التعلیمیة للمدارس االعدادیة أعاله.) 

 ضع خطة لكیفیة تخطیط المنطقة للوصول إلى الطالب الذین لدیھم احتیاجات شدیدة ضمن سكان التعلیم الخاص. •
 أفضل النتائج الممكنة إلثبات دلیل على تعلمھم. یمكن للمناطق التفكیر في سیناریوھات أنظمة التقدیر التي ستوفر للطالب •
یمكن للمناطق مراعاة معاییر الترقیة للطالب خالل ھذا اإلطار الزمني ومراجعتھا وفقًا الحتیاجات الطالب وتغیر الخطط،  •

 حسب الضرورة.
 

 امتحان الدستور
ب المتطلبات على مستوى المدرسة الثانویة. بموجب ال یُطلب من المدارس المتوسطة إجراء اختبار الدستور بشرط أن یستوفي الطال

)، ینص قسم توضیح االنتداب ILCS 5/27-3 105من دستور الوالیات المتحدة وإلینوي ( ISBEتفویضات الدراسات االجتماعیة 
ستور والیة إلینوي، "یجب أن یجتاز الطالب اختباًرا مرضیًا عند إعالن االستقالل، دستور الوالیات المتحدة األمریكیة، دعلى أن: 

یمكن تقییم الطالب بناًء على معرفتھم أثناء المدرسة  .واالستخدام المناسب وعرض العلم األمریكي من أجل التخرج من المدرسة الثانویة
"(تم  ویةمرة واحدة على األقل بین الصف السابع وتخرج المدرسة الثانالثانویة ولكن یجب أن یجتازوا اختباًرا مرضیًا أو اإلعدادیة 

یمكن للمناطق التعلیمیة التفكیر في إعفاء طالب المدارس اإلعدادیة من اختبار الدستور ھذا العام وإبالغ المدارس الثانویة  إضافة التأكید).
 الخاصة بكل منھم بأنھ سیطلب من الطالب الوفاء بھذه الوالیة في المدرسة الثانویة.

 
 

  



توصیات التعلم عن بعد
 COVID-19أثناء طوارئ

 مارس 2020 27
المسودة النھائیة
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 الثاني عشر)المدرسة الثانویة (الصف التاسع إلى 

 التعلیمات
یوفر التعلم عن بعد العدید من االحتماالت التي یجب مراعاتھا ، ولكن یمكن أن تتأثر مشاركة الطالب بسھولة بسبب عدم التفاعل وجھا 

الطالب على لوجھ. تركز ھذه التوصیات تحدیًدا على وضع احتیاجات الطالب أوالً. یجب أن توفر فرص التعلم فرًصا حقیقیة لمساعدة 
االستمرار في التواصل واالتصال بالمعلمین والتعلم. یجب أن ینصب التركیز على استمراریة التعلم وخلق بیئات تعلیمیة شاملة لجمیع 

 المتعلمین وأن تحرص على عدم تضخیم التفاوتات الموجودة في المجتمعات التي نخدمھا.
 

بشكل شامل في تلبیة االحتیاجات التعلیمیة للطالب بالمعنى الواسع. أحد أطر التفكیر  یتطلب الحفاظ على بیئات التعلم المستمر التفكیر
الشائعة ھو التأكد من أن الشمولیة واإلنصاف في طلیعة عملیة صنع القرار. تتطلب االستمراریة االتساق والتفاعالت التعاونیة لجمیع 

 ت العائلیة بین الوالدین واإلداریین، على سبیل المثال).أصحاب المصلحة (الطالب والمعلمین وأفراد األسرة والعالقا
 

 بینما ینظر المسؤولون في كیفیة تنفیذ التعلم عن بعد لمدارسھم، یجب أن تؤخذ الموارد الحالیة في االعتبار:
علم عن بعد. وھذا ضع في اعتبارك الموارد التي یمكن االستفادة منھا أو إنقاذھا لالنتقال األقل تكلفة واألكثر كفاءة إلى الت •

 یشمل، على سبیل المثال ال الحصر:
o موارد/أجھزة المركز االعالمي 
o توفر اإلنترنت 
o اتفاقیات الترخیص 
o منصات المجموعات / الفصول الدراسیة 

 استخدام الموارد المتاحة، مثل:  •
o  الصحف ونسخ مطبوعة من القراءات والنشرات 
o  الكتب المدرسیة وكراسات العمل 
o لیة التي تم استخدامھا بشكل منتظم داخل الفصلالمواد التكمی 

 
 الحفاظ على االتساق

استخدم التكنولوجیا الشائعة داخل المناطق التي تتسم بالمرونة الكافیة لدعم مجموعة متنوعة من األغراض (مثل إنشاء  •
 المستندات وبحوث اإلنترنت واالجتماعات االفتراضیة عبر اإلنترنت).

 تركة داخل المنطقة.حدد منصات التعلم المش •
 ضع في اعتبارك نقل نتائج التعلم األساسیة من الحرم الجامعي إلى بیئات التعلم المستمر. •
 قم بتوفیر نسخ مطبوعة ومصادر ال تعتمد على التكنولوجیا للطالب على حسب الحاجة. •
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 مسؤولیات المعلم مقابل مسؤولیات الطالب

 

 الطالب المعلم

 أضف تعلیقات/ ناقش الموضوعات/ القضایا الطالب ومشاركتھم. قم بتوفیر موارد لتعلم

 تناقش في األسئلة أو المخاوف حدد أوقات/طرق محددة للتواصل مع الطالب وأولیاء األمور.

 التزم وشارك في ھذه البیئة التعلیمیة المعاد تصورھا وفر مسارات متعددة لتقییم تعلم الطالب وإنشاء تقییمات حقیقیة.

 أكمل المھام والتقییمات في الوقت المناسب. بإنشاء أساس وروتینقم 

 كن مرنًا ومتفھًما بینما یتنقل المدربون في ھذه المنطقة الجدیدة كن مرنًا ومتفھًما فیما یتعلق باالحتیاجات االجتماعیة/العاطفیة.
 

 التعلم العاطفي االجتماعي
 دعم الطالب من خالل:

/ الجدول الزمني لمشاركة الطالب في أنشطة التعلم مع الحفاظ على مراعاة حقیقة أن التعلم  اقتراح المبادئ التوجیھیة •
 النموذجي قد تم تعطیلھ للجمیع.

 مراقبة ودعم مشاركة الطالب.   •
 المناقشات العاجلة والتعاون والتغذیة الراجعة والتقییم.  •
ر وسائل مختلفة، بما في ذلك المحادثات الھاتفیة، والموارد النظر في طرق التركیز على العالقات واالتصاالت مع الطالب عب •

 اإللكترونیة المختلفة، وغیرھا من منصات التواصل االجتماعي. 
 

 إشراك العائالت
یسمح الحفاظ على اتصال منتظم في أوقات متسقة باستخدام طرق متسقة ألفراد العائلة بالشعور بالراحة مع ھذا الشكل من  ●

 المثال، المكالمات الھاتفیة و/أو المحادثات عبر اإلنترنت). االتصال (على سبیل
 توصیل التوقعات للطالب وسؤال العائالت كیف یشعرون أنھم یمكنھم دعم نجاح طالبھم بشكل أفضل. ●
 إنشاء جداول وروتین یومي  ●
 تطویر الشراكات األسریة وآلیات الدعم.  ●
 لمدرسة وداخل المجتمع.ربط األسر بالدعم التربوي واالجتماعي العاطفي من ا ●

 
 التخطیط والتحضیر

 یجب أال تتجاوز المھمة (المھام) التعلیمیة الیومیة ثالث ساعات في الیوم إجماالً. •
o  دقیقة في األسبوع. 150دقیقة من العمل الیومي لكل مجال/معلم أو  30مخطط عام مكون من 
o .ینصح بأخذ استراحة بین الدورات 
o  قابلة لإلدارة من أجل أوقات اجتماعات جمیع األطراف.یجب أن تكون األطر الزمنیة 

 یجب إبالغ ساعات العمل للمدرس (المدرسین) بشكل مباشر وواضح للطالب وأولیاء األمور قبل بدء الدورة الدراسیة.  •
 یمكن للمعلمین التفكیر في العدید من منصات التسلیم:  •

o    .منصات مجانیة أو مقدمة من قبل المقاطعة معتمدة من قبل منطقة المدرسة 
o  .یمكن لمن ال یستطیعون الوصول إلى اإلنترنت استخدام تطبیقات الھاتف 
o  یجب أن تستخدم مجتمعات التعلم المھنیة الوقت خارج ھذه األوقات المحددة لتنسیق التعلم لجمیع األطراف على جمیع

 تعلیم الكتروني، التعلیم الخاص، في خطر، قدرة منخفضة على القراءة) المستویات (عام،
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أطر زمنیة مرنة تسمح لطالب المدارس الثانویة الذین قد یكونون مسؤولین عن األطفال األصغر سنًا أو یعملون لساعات  •
 طویلة إلعالة أسرھم.

 دروس التي تراعي الطالب قد تحتوي على:المتغیرات الرئیسیة التي یجب وضعھا في عین االعتبار عند التخطیط لل
 صفوف متعددة  •
 مسؤولیات أخرى  •
 أمراض شخصیة أو عائلیة  •
 وصول محدود إلى األجھزة واإلنترنت  •
 صعوبة التركیز بسبب الضغط اإلضافي والصدمة المحتملة المتعلقة بالوضع الحالي المتغیر باستمرار •
 ي المنزل.دعم محدود للغة اإلنجلیزیة من أفراد العائلة ف •
 جداول مختلفة للطالب/المدرسین/المدارس/استراحة/العطل/العمل. •

 
 المحتوى والتقدیم

یجب على المناطق التعلیمیة مراعاة ما إذا كان سیتم تغطیة محتوى جدید أو ما إذا كان من األفضل تقدیم الطالب من خالل  •
 اد جدیدة لتكون في مصلحة الطالب:مراجعة المحتوى الذي تم تدریسھ بالفعل. إذا تم تحدید تسلیم مو

o .ال یمكن أن یكون مطلوبًا اتقانھا وال یمكن أن یعاقب على الرسوب في إتقان المحتوى الجدید 
o  یجب أن یحدد المدربون مھارات/معاییر التعلم األساسیة الالزمة للنجاح في الدورات الدراسیة المتسلسلة و/أو لتحقیق

 أھداف ما بعد الثانویة.
یجب أن تكون المواد متاحة على اإلنترنت وبدون انترنت لضمان اإلنصاف. یجب أن تكون األنشطة متسقة إلى أقصى حد  •

 ممكن. إذا تم توزیع نسخ مطبوعة على الطالب، فیجب توخي الحذر لتجنب نقل الفیروس عبر ھذه المواد. 
شركاء في ھذه العملیة. حاول استخدام قنوات یجب وضع خطة اتصال واضحة ومتسقة لضمان أن اآلباء/األوصیاء ھم  •

 االتصال الموجودة حالیًا لمدرستك/منطقتك:
o .التواصل مع أولیاء األمور والطالب عبر رسالة نصیة أو مكالمة ھاتفیة 
o  تستخدم العدید من العائالت ثنائیة اللغة تطبیقات الرسائل النصیة المشفرة كخدمة مراسلة أولیة. یمكن أن یشكل

 الوالدین ومساعدي التدریس ثنائیي اللغة مساعدة كبیرة في التواصل مع العائالت. اتصال 
o .یمكن أن تكون المجموعات وسیلة فعالة للتواصل مع طالبنا وأولیاء األمور واألوصیاء 

واستخدام كل لكل من الفصول الدراسیة في الوقت الفعلي والمسجلة مسبقًا مزایا وعیوب. یجب على المدرسین استخدام التقدیر  •
 ما یشعرون أنھ األكثر مالءمة لمحتویاتھم الخاصة وصفوفھم. 

 یجب توفیر ترجمات المواد لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة كلما أمكن.   •

 اعتبارات اضافیة

في حالة تغطیة محتوى جدید، یجب على المدرسین تقسیم المحتوى إلى أجزاء أصغر لتتناسب مع احتیاجات الطالب وأن  •
مرنین مع السرعة. تذكر أنھ ال یمكن مطالبة الطالب بإتقان كل شيء وال یمكن معاقبتھم على الفشل في إتقان محتوى یكونوا 
 جدید.

قد یختلف عرض النطاق الترددي اعتماًدا على الوقت خالل الیوم وعدد األشخاص الذین یشاھدون الفیدیو والصوت. قد یؤثر  •
 ھذا على جودة البث في دروس الفیدیو الحیة والقدرة على عرض أو تحمیل مقاطع الفیدیو في الفصول المسجلة مسبقًا. 

 المالحظات
حفیز المتعلمین على الوصول إلى المحتوى والمشاركة في األنشطة المقترحة مثل یجب استخدام التعلیقات لتشجیع وت •

 المناقشات، ولوحات المناقشة، والتأمالت، والمقاالت القصیرة، وما إلى ذلك.
 یجب أن تكون المالحظات مفیدة ومصممة حسب المھمة (المھام) المعطاة. •
 حتوى (التي تم تسلیمھا أو غیر المرسلة).یجب على المدربین إعطاء مالحظات شخصیة على مواد الم •
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یجب أن یكون المدربون قادرین على توفیر وسیلة (أي نموذج تقییم) لكیفیة تقییم الطالب في المھمة (المھام) التي یتلقونھا.  •
 یجب أن یصاحب المھمة (المھام) فھم األھداف والغایات. 

 ة كوسیلة إلبقاء الطالب منخرطین.یجب أن تكون المالحظات متسقة ومستمرة وتدریجیة ومفید •

  )AP) الساعات المعتمدة المزدوجة، الموضع المتقدم (CTEتوصیات خاصة بالتعلیم المھني والتقني (
 

 التعلیم المھني والتقني 
، یجب مراعاة المھارات/المعرفة األساسیة جنبًا إلى جنب مع ما ھو مطلوب للطالب لكسب CTEعند دراسة قرارات المحتوى لطالب 

 أوراق اعتماد الصناعة وتلبیة معاییر أصحاب العمل/ھیئات التصدیق. 
 

دیو ویوتیوب قد یختار المعلمون طرق توصیل مختلفة للمواد وتقییم المعرفة. قد یشمل العرض التقدیمي، على سبیل المثال ال الحصر، الفی
 واألنشطة الموجھة ذاتیًا ونشر المواد مع المناقشة واالستجواب وقراءة النصوص والقراءات وكتابة المقاالت وتدفق العملیات المتسلسل.  

فحة الویب الخاصة بمجلس إلینوي للتعلیم لفیروس كورونا صویجري وضع توصیات إضافیة للجنة مكافحة اإلرھاب وسیتم نشرھا على 
 عند توفرھا. المستجد

 
 
 
 

 الساعات المعتمدة المزدوجة 
طور مجلس إلینوي للتعلیم العالي ومجلس كلیة إلینوي المجتمعیة ومجلس والیة إلینوي للتعلیم التوجیھ التالي لتقدیم المشورة للمؤسسات 

إلینوي بشأن دعم واستیعاب الطالب المسجلین في دورات الساعات المعتمدة المزدوجة خالل الطوارئ  الثانویة وما بعد الثانویة في
 .على التوجیھ المشترك ھناالصحیة العامة بسبب مرض فیروس كورونا المستجد. یمكن أیضاً العثور

 
یجب أن یستوفي التعلیم عبر اإلنترنت أو  لتلك الساعات المعتمدة المزدوجة التي یتم تدریسھا من قبل مدرب في المدرسة الثانویة: •

الدورات الدراسیة في ھذه الدورات، یجب طالما تم االنتھاء من   البدیل أو البعید الذي یتم تطبیقھ معاییر الساعة المعتمدة الجامعیة.
   أن یحصل الطالب على درجات لھذا العمل.

 
إذا كانت المدرسة الثانویة تفتقر إلى القدرة على التدریس عبر اإلنترنت أو البدیل أو عن بعد، فمن المستحسن أن تعمل الكلیة مع 

على سبیل المثال، قد تقوم الكلیة أو  لضمان نجاح الطالب. المدرسة الثانویة لمشاركة أي موارد/منصات عبر اإلنترنت مطلوبة
الجامعة بإعداد قسم دورة باستخدام السبورة لمدرس المدرسة الثانویة أو اقراض أجھزة الكمبیوتر المحمولة للطالب في الفصل، إذا 

 لزم األمر.
 

یجب أن تعمل مؤسسة التعلیم العالي مع  الثانویة: لتلك الساعات المعتمدة المزدوجة التي یتم تدریسھا من قبل مدرب في المدرسة •
المدرسة الثانویة لنقل ھؤالء الطالب إلى خیارات توصیل سواء عبر اإلنترنت أو عن بُعد أو بدیلة، بما یتفق مع اتجاه كال النظامین 

   في الوقت الحالي.
 

لتقني وجاھیاً ولكن سیتم تقدیمھا اآلن عبر اإلنترنت من عادةً ما یتم تقدیم دورات الساعة المعتمدة المزدوجة للتعلیم المھني وا •
في حال تمكن الطالب من استئناف التعلیم   :2020مارس  17خالل تنسیق بدیل أو عبر التعلیمات التي تقدم عن بُعد بعد 

من الدورة، یجب على الوجاھي في المدرسة الثانویة أو مؤسسة الحرم الجامعي للتعلیم العالي وإكمال الكفاءات العملیة كجزء 
  المدرسة الثانویة ومؤسسة التعلیم العالي التأكد من أن المعلمین والطالب یطبقون ممارسات التباعد االجتماعي.

 
، ولكن لم تستأنفھ المدرسة الثانویة، فیجب العمل على 2020أبریل  7إذا كان من المقرر أن تستأنف الكلیة التعلیم الوجاھي بعد 

وإذا استأنفت المدرسة الثانویة التعلیم  ر الطالب إلى الحرم المدرسي إلكمال الكفایات العملیة كجزء من الدورة.تنفیذ فرص إحضا
الوجاھي ولكن لم یستأنفھ التعلیم العالي، فینبغي أن تتاح للطالب فرصة إكمال الدورة الدراسیة و/أو الكفاءات العملیة كجزء من 

https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
https://www.isbe.net/Pages/covid19.aspx
https://www.isbe.net/Documents/Joint-Dual-Credit-Guidance-During-Suspension-of-In-Person-Instruction.pdf
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ویة، حتى وإن كان ذلك خارج الحدود الزمنیة الطبیعیة. یجب أن تعمل مؤسسات التعلیم العالي الدورة الدراسیة في المدرسة الثان
 والمدارس الثانویة معاَ لوضع اللمسات األخیرة على ھذه الخطط. 

 
ن على : وقد یتاح للطالب غیر القادریبالنسبة للطالب الذین قد لن یتمكنوا من اكمال مقرر تعلیمي خالل الفصل الدراسي الحالي •

إكمال دورة الساعات المعتمدة المزدوجة في غضون الفصل الدراسي خیار الحصول على "غیر مكتمل"، مع خطة فردیة إلتمام ھذا 
    العمل في أقرب وقت ممكن، في سیاق الساعة المعتمدة الذي یمنح مؤسسات التعلیم العالي سیاسات إكمال الدورات التعلیمیة.  

 
غیر القادرین على إكمال دورة ساعة معتمدة مزدوجة من خالل كلیة مجتمعیة أو كلیة أو جامعة مدتھا أربع  بالنسبة لجمیع الطالب

سنوات: یجب على معلم الدورة أن یبذل قصارى جھده للعمل مع الطالب، وأن یعمل مستشاره في المدرسة الثانویة، إن أمكن، على 
معة لالستفسار عن سیاسات إكمال الكلیة أو الجامعة لدورات الساعات المعتمدة االتصال بالكلیة المجتمعیة، أو الكلیة، أو الجا

 المزدوجة.
 

إذا تم منح غیر مكتمل، یجب أن تعمل مؤسسات التعلیم العالي والمدارس الثانویة معًا لدعم جمیع الطالب في وضع خطة فردیة 
 .2020وقع تخرجھم في ربیع عام إلكمال دورة الساعة معتمدة مزدوجة، مع التركیز على الطالب المت

 
بالنسبة للطالب الذین یختارون عدم استكمال التسجیل لدورة الساعات المعتمدة المزدوجة، نظراً للتحدیات المرتبطة بوباء مرض  •

ومن منطلق إدراكھا لحقیقة أن الطالب ربما یمرون بصعوبات عقلیة وجسدیة وصحیة متفاوتة في الوقت  فیروس كورونا المستجد:
الحالي، وقد یكون لدیھم امكانیات مختلفة تماماً في الوصول إلى الدعم والتكنولوجیا من المنزل، فإن وضع العالمات یجب أن یراعي 

ي أن تشارك المدارس الثانویة ومؤسسات التعلیم العالي بنشاط مع كل طالب مبدأ "عدم إلحاق أي ضرر تعلیمي بأي طالب". ینبغ
لضمان عدم معاقبتھ/ھا بھذا الوضع. بالشراكة مع سلطة الرقابة من مجلس كلیة المجتمع إلینوي ومجلس إلینوي للتعلیم العالي، تم 

  ، المدرج ھنا:ILCS 27/15 110ب. انظر الى سن قانون جودة الساعات المعتمدة المزدوجة لحمایة المستوى األكادیمي للطال
   

مستوى الطالب األكادیمي. یجوز للمؤسسات اعتماد سیاسات لحمایة المستوى األكادیمي للطالب الذین لم  15المادة 
ینجحوا في دورات الساعات المعتمدة المزدوجة، وذلك یشمل على سبیل المثال ال الحصر، الخیار األول ھو 

  المتأخر من الدورة التدریبیة، أو الثاني وھو االلتحاق بالدورة على أساس الفشل أو النجاح أو كلیھما.االنسحاب 
 

 برنامج المستوى المتقدم
 

 .College Boardللمزید من الدعم والمعلومات المتعلقة باختبارات و برامج المستوى المتقدم، راجع 
 

 الخیارات والفرص
 خیارات  مجاالت الدراسة

 الدورات الرئیسیة 

 یمكن أن یتضمن وقت التعلم الیومي:
 القراءة والتأمل •
 الكتابة •
 المحاضرات المسجلة •
 مادة غیر رقمیة  •
 لوحات المناقشة •
 الموارد على االنترنت •
 المحتوىأنشطة تعتمد على  •

التعلیم المھني والتقني (التكنولوجیا التطبیقیة / 
األعمال / األسرة وعلم المستھلك / التمریض / 

 علوم الحریق)

 مقاطع فیدیو عبر االنترنت •
 لوحات المناقشة •
 انتقادات المقال •
 المواد/ أوراق العمل الیدویة •

https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
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 خیارات  مجاالت الدراسة

 البحث عن فرص عمل •
 تقییمات ذاتیة •

 تشجیع األنشطة البدنیة المنظمة والتي تركز على المشاركة االجتماعیة/العاطفیة. ى/الوسائط)العروض الخاصة (الفن/الموسیق

 لغات العالم
كما تعمل معظم الموارد الخاصة بالدورات األساسیة مع اللغات العالمیة. تقدم 
المحاضرات المسجلة اإلثراء اللفظي كما تفعل مواقع الویب واألفالم ومقاطع 

 اللغة والثقافات ذات الصلة. الفیدیو في وحول

 الصحة والتعلیم البدني
 شجع الطالب على الحفاظ على النشاط خالل الحجر في عموم الوالیة.  •
بیٍن مخاوف وباء مرض فیروس كورونا المستجد كوسیلة لتعزیز  •

 الممارسات الصحیة للطالب. 

 توعیة السائقین

السائقین من خالل التعلم قد یتم إكمال الجزء الدراسي من برنامج توعیة  •
ساعات تدریب أثناء  6عن بعد، ولكن یجب ایقاف الجزء الخاص ب 

القیادة من برامج توعیة السائق طوال فترة إغالق المدرسة المفوضة 
من قبل الحاكم حیث یتم إغالق المدارس خالل فترة التعلیم في 

إن المخاوف المتعلقة بالصحة والسالمة لدى الطالب   الموقع.
  والموظفین ھي في المقام األول. 

 

 التقییم
نحن على درایة أن المصادر تختلف من أجل إشراك الطالب بشكل كامل في بیئة التعلم عن بُعد وأن األحداث الحالیة قد تكون عسیرة 

 على الطالب. ھناك مجموعة واسعة من االحتیاجات الموضحة من قبل المتعلمین لدینا. نحن نعتقد:
 كون للتعلم عن بُعد، في حد ذاتھ، تأثیر سلبي على درجات الطالب.  یجب أال ی ●
 خالل ھذه الفترة، قد ینال الطالب على مكاسب تعلیمیة إیجابیة بطریقة قد ال تحدث في بیئة المدرسة التقلیدیة.   ●
 التعلم عن بعد.یجب أن تتاح للطالب فرصة التعبیر عن عالماتھم التي تعكس إنجازاتھم إذا أظھروا نجاًحا في  ●
 یمكن أن یساھم كل من التقییم والدرجات والمالحظات الفعالة بشكل رئیسي في حالة عاطفیة/اجتماعیة صحیة. ●

 
 الخیارات والفرص

یجب أن یتم رصد درجات الفصل الحالي على أساس ناجح/غیر مكتمل (یوصى بھ). یجب على نظام تحدید الدرجات على مستوى 
 مراعاة اآلتي:المنطقة التعلیمیة 

ومن المشجع أن المناطق التعلیمیة المحلیة تصدر تقدیر غیر كامل للطالب الغیر قادرین على إكمال أنشطة التعلم عن بُعد في  •
 الوقت المناسب.

تتمتع المقاطعات التي شاركت في برنامج تجریبي لتحدید الدرجات على أساس الكفاءة لمدة سنة كاملة باالستقاللیة الذاتیة  •
 تحدید الدرجات باستخدام ھیكلھا الراسخ.ل

) للطالب الذین سیستفیدون من نظام الدرجات بدالً من A-Fقد تقرر المقاطعات المحلیة استخدام نظام التقییم التقلیدي ( •
 ، وما إلى ذلك) بشرط أن:GPAناجح/غیر مكتمل (الطالب الذین یریدون درجات باألحرف لترتیب الصف، و 

o رجة الطالب الحالیة في النظام الحالي للمقاطعة أو تحسینھا وال یتم خفضھا.  یتم تقدیم ذلك للطالب یتم الحفاظ على د
 لیظھر لھم المشاركة المستمرة وإمكانیة وصول مستوى النجاح بعد االنتقال إلى أیام التعلم عن بُعد.  

o رات واألعمال السابقة والمستقبلیة. یمكن للطالب تحسین الدرجات الذا كانت تظھر الكفاءة/إتقان/ اكتساب المھا 
o  لدى المناطق المحلیة خیار إما تقیید استخدام الدرجات لتعكس استرداد/معالجة التعلم أو استخدام الدرجات لتعكس

 تعلم المفاھیم الجدیدة أیًضا.
o  الجدیدة.تنقل المناطق المحلیة المستوى المناسب من مساءلة الطالب لھذا العمل خالل فرص التعلم عن بعد 
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o .لن یتم استخدام عالمة راسبة أثناء التعلم عن بعد. بدالً من ذلك، یوصى باستخدام درجة غیر مكتمل أو بدون تقدیر 
 

 اعتبارات تقدیر إضافیة
 خدمة المجتمع

خفیفھا على شكل من المستحسن أن تتنازل المناطق التعلیمیة ذات متطلبات التخرج المتعلقة بساعات خدمة المجتمع عن ھذا الشرط أو ت
 نسبي للخریجین الحالیین.

 
 طرق وضع العالمات للمساعدة في تلبیة احتیاجات طالب المدارس الثانویة: 

یجب أن تقوم الدوائر المحلیة بتطویر مستودع للموارد لمساعدة المعلمین على تطویر طرق تقویم بدیلة، بما في ذلك منھجیات  •
 یار الطالب إذا كان ممكناً ومناسباً.للمتعلمین المتنوعین لغویاً وفرص اخت

عند تحدید معیار درجات النجاح، تأكد من مراعاة أن الطالب یتلقون مستویات دعم مختلفة وفي كثیر من األحیان أقل مما  •
 اعتادوا علیھ، وأنھم قد یحتاجون إلى الوقت والمساعدة في التكیف مع أنظمة الدعم عن بعد.

قم بتقدیم طرق متعددة لتسلیم الطالب للعمل لتوضیح التعلم (إلكتروني، نسخة مطبوعة، ملف إنجاز رقمي، برید، صورة/فیدیو،  •
 وما إلى ذلك). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 والموارد المتاحة:یتم تحدید الغرض التالي في تطویر إطار خطة شاملة ومنصفة لجمیع الطالب بغض النظر عن العمر والموقع والخلفیة 

 توفیر المعلومات للمعلمین في توفیر فرص التعلم عن بُعد مع تذكر أن كل مجتمع من المجتمعات المدرسیة فرید من نوعھ.   

ممتنة لألفراد الذین شاركوا وقتھم وتفكیرھم والتزامھم مع الطالب في تطویر ھذه التوصیات. مع الفضل وافتراض النیة  ISBEإن 
كیف یمكن أن یبدو التعلم من قبل أولئك الذین یمتلكون خلفیة تجریبیة مختلفة، واجھ ھؤالء المعلمون السؤال الكبیر المتمثل في، اإلیجابیة 

ونأمل أن تتشارك مع األفكار التي تم مشاركتھا عن بعد عبر والیة إلینوي مع مراعاة القیم المحلیة واحتیاجات الطالب والموارد المتاحة؟ 
.  COVID19@isbe.netثیقة بالتزام مماثل تجاه محلیاتكم. ال تتردد في مشاركة أفكارك ومفاجآتك واالنتقادات معنا على في ھذه الو

 وفي مثل ھذه األوقات، فإن التفكیر الجماعي ھو األفضل لنجعل كل أعمالنا أفضل بكثیر.

  

mailto:COVID19@isbe.net
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