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 ؟ إلى التعليم اإلفتراضي % 100لو توجب علينا اإلنتقال  ماذا

يعطيك أيًضا فكرة عن  سوفو .م عن بعدي لعالت  ةسسيا إلى ٪100إلنتقال إذا تم توجيه المنطقة ل والتوقعات سريعة عن المعاييرعطيك لمحة ي ل احقائق هذلا منشور تم تصميم

سيستمر المعلمون وموظفو   ،تمنع الظروف حتى ( التي اختبرها الطالب والمعلمون في الربيع الماضي.AMI) طرق التدريس البديلةم عن بعد عن ي التعلطريقة كيفية اختالف 

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  ،أسئلة حول هذا المحتوى ةأي  م. إذا كان لديكيمكمقي ت وعلى المستمر  معلى صبرك م. شكرا لكهمرسامد داخل حرمفي العمل  رساالمد

"questions@fortsmithschools.org 
 

 

         التعليمات

 
ألن التعليمات ستكون جديدة وجارية، توقع أن يشارك ولدك كل يوم في •

إلجتماعية، والعلوم اقيقة لكل من الحساب، العلوم، العلوم حصة من ثالثين د

اللغوية. هذه الدروس تكون مبرمجة بوحدة زمنية مؤلفة من ساعتين من 

 . 2الوقت وتتضمن استراحات مالئمة. أنظر إلى الجدول في الصفحة 

أن تكون الدروس مسجلة مسبقا. يتوقع من التلميذ أن يشاهد ممكن •
  الدروس المسجلة قبل بداية الحصة حتى يتستى 
ى
لوقت المخصص  اف

هم عىل فهم المادة بشكل تساعدماإلجابة عىل أسئلة التالميذ وللحصة 
   قلوبأفضل. قد تسمع بـتسمية هذا النموذج "نموذج التدريس الم

فى
." الفصل الدرا  س 

 
"نفس الوقت، نفس الخطوة" دروس من يستخدم المدرسون مزيــــج •

امنة"( ودروس تستخدم مجموعة من الفرص  ى )تسىم هذه "متى
  التعليمية 

  يحتاجها وتتيح للتلميذ الالتى
صول إىل هذه المواد التى

امن". يمكن  ى ليتمكن منها. قد تسمع أن هذا يسىم "تعليم غتر متى
امن أن يتضمن  ى دروس عند الطلب، مبادلة بريد للتعليم غتر المتى

  نظام إدارة التعلم. 
مجة فى   ومنصة مناقشات متر

ونى  إلكتى
 
سيحصل كل التالميذ على دعم فردي ومخصص لو احتاجوا إلى ذلك. •

 والتدريس الخاص. (ELL)وهذه تتضمن تعليمات متعلم اللغة اإلنجليزية 
 

وسيقى، الوصول إلى نشاطات تعزيزية بما فيها الم كذلكسيتاح للتالميذ •
خالل مرحلة التعليم عن نون، الرياضة البدنية، ومتفوقون وموهوبون الف
 من أسبوع آلخر. هاديتحديقوم هذه الجداول  .بعد

 

 
 

 

 .سيكون اإلتصال مركزيا خالل فترة التعليم عن بعد•

عبر مرشد التلميذ أو عبر معلمة صفه مرة في األسبوع  التواصل مع األهلسيتم •

على األقل. تتواصل هذه المعلمة مع باقي المدرسين لتجمع المعلومات المهمة 

إلى تحسين استعمال نظام التواصل هذا  سيؤديتياجاته. حول تطور التلميذ واح

 التواصل بين أولياء األمور والمعلمين.
، (SEL) تصاالت األسبوعية مراقبة التعلم العاطفي االجتماعيستتضمن اإل•

في  إجتماعية عوائق ةلى آخر العالمات واتجاهاتها، ومناقشة أيعإطالع 
 والمشاركة. ةطلاخمال

كولوجي، غوغل لة التعليم عن بعد سيتضمن نظام اإلتصال خالل مرح•
  .كالسروم، كالس دودجو، سيسو، أو اليفسكول

• 

  

• 
 

على  اإلفتراضييحسب حضور التلميذ خالل التدريس •

  متطلبات الحضور.
اإلنترنت  يراقب المعلمون أيضا مشاركات التالميذ عبر•

 نحو احراز النتائج المرجوة لكل مادة. همليضمنوا تقدم
. 

 

• 

 

 

سيقوم المعلمون بوضع عالمة على وظيفة واحدة في األسبوع لكل •
العلوم االجتماعية والعلوم اللغوية. العلوم،  من الرياضيات،

ستستند هذه العالمات إلى درجة التمكن من العلم وليس إلى أو 
 تاريخ استحقاق أو موعد محدد.

 
سيتم قبول عمل الطالب حتى نهاية فترة التقدير. بالنسبة للمرحلة •

أسابيع. بالنسبة للثانوية،  9يكون هذا حتى نهاية فترة الـ  االبتدائية،

 قبول عمل الطالب حتى نهاية الفصل الدراسي.يتم 
 

سيقدم المعلمون مالحظات محددة حول التقدم والتحديات في كل •
ون تقييمهم من خالل باقة منوعة من وفروظيفة يتم تقييمها. سي

 طرق التواصل.
 

 
 
أن األساتذة سيقي ِّمون تقدمهم العلمي بإمكان التالميذ أن يتوقعوا أثناء التعلم عن بعد، • 

( خالل مشاركتهم بالمحادثات أثناء حصتهم DOKباستعمال أسئلة "عمق المعرفة" )

 اإلفتراضية ومن خالل وظائف تعطى لهم عبر اإلنترنت.
 

يمكنهم إظهار تمكنهم من التعليم.  • سيزود المدرسون التالميذ بخيارات حول كيف
تتاح للتلميذ فرصة استخدام "لوحة االختيار" الختيار وظائف من قائمة  من الممكن أن

خيارات. قد تتضمن "لوحات االختيار" إكمال رسمة، كتابة نص أو إنتاج مقطع فيديو 
 يوضح التمكن من الموضوع المطروح.

 
اإلنترنت لمراجعة عبر الزوم وجلسات أخرى عبر  ات• سينظم المعلمون لقاء
 الوظائف ولمتابعتها.
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 ب تكمساعات الالتعليمات اليومية وجدول 

يهدف إلى السماح للعائالت  وهو  ذة. تيرمي إلى التركيز على دعم التلميذ، األسرة واألسا  12-ية في المنطقة من الصفوف التمهيديعليمقبل الهيئة التمنسق من  هو مقياس  الجدولهذا 

 .زلهمناالموجودون معهم في مأطفالهم  أيضاة  يساعد األساتذ، و ةبالوصول إلى المحتوى، فيساعد االهالي تالميذهم العد 

 
 . % عن بعد 100مدارس قورت سميث للتعليم    قل جدول التعليم عن بعد إذا/ عندما تنت 

  اإلثنين  الثالثاء  األربعاء الخميس  الجمعة  

 إجتماع المعلمون 
 إجتماع المعلمون  إجتماع المعلمون  ساعات المكتب  إجتماع المعلمون 

8:00-9:00 

 
 

 9- 7  - /    2- تمهيدي 
 

3 -6    /10-12 
 

 إجتماع المعلمون 
 

3 -6    /10-12 
 

   9- 7  - /    2- تمهيدي 
9:00-11:00 

 

 ذاء غوجبة ال
 

 ذاء غوجبة ال
 

 ذاء غوجبة ال
 

 ذاء غوجبة ال
 

 ذاء غوجبة ال
11:00 -12:00 

3 -6    /10-12 
 12-10/    6- 3 9- 7  - /    2- تمهيدي    ستشارات إ ج ت م /  9- 7  - /    2- تمهيدي 

12:00 -2:00 

 
فرق التدخل   فرق التدخل والتعزيز 

 s والتعزيز 

 

 اإلتصال باألهالي
فرق التدخل   فرق التدخل والتعزيز 

 والتعزيز 

2:00-3:00 

 

 

 قائمة المصطلحات 

 ردة.  ف لغتهم اإلحترافية المت  للتربويين 

 مدرسو أوالدكم أو المدراء يتلفظون بها عندما يتحدثون عن التدريس.   وا هذه بعض التعابير التي قد تسمع 
 

 
 

ض تتضمن كتابة مقال، توضيح التعلم من خالل مقطع فيديو، برهنة المحتوى من خالل  وهو مصطلح عام لهيئة خيارات التعلم. يختار الطالب بين فر  جلس االختيارم     
 . من المادة إكمال وظيفة تظهر التمكن أو   مشروع

 
 

    اإلمتحانات إلى مستوى الفهم المطلوب لإلجابة على سؤال أو أداء نشاط. غالبًا ما يتم تطبيق هذا المفهوم على التفكير الذي يقوم به الطالب أثناء يشير  (DOKعمق المعرفة )      

 والتقييمات المعيارية األخرى. 
 

 
 

حرم مبنى المدرسة وألولئك الذين يخططون للعودة إلى التعلم في حرم المدرسة خالل فصل    داخلن في التعلم ي لطالب المشاركتعلم عن بعد هذا صمم لفئة ا* منشور حقائق ال
 الية. نَّكسس سيتابعون تلقي علومهم في مناهجهم وجداولهم الحالربيع. الطالب المسجلون في فئة التعليم اإلفتراضي عبر برنامج بيرسن ك  

 

تنوعة من المصطلح بشكل عام ألشكال م حدث في نفس المكان أو في نفس الوقت. يستعمل هذايال  ذيهو مصطلح عام يستخدم لوصف أشكال التعليم، والتدريس، والتعلُّم ال التعلم غير المتزامن

والتي  –يعمل عليها التالميذ بأنفسهم  تربويةألعاب  أو مثلمسجلة مسبقا تعليمية فيديو مثل مقاطع  -يتعلم فيه التالميذ من دروس التعليم الرقمي والتعليم عن بعد عبر اإلنترنت حيث 
التعاليم التفاعلية، بما في ذلك تبادل البريد اإللكتروني بين المعلمين مجموعة واسعة من  على التعلم غير المتزامن أيًضا ملتمع ذلك، قد يش. عليلفال تقدَّم إليهم بصفة شخصية أو بالوقت ا

 الممكنة األخرى. االختالفاتد من بين المراسالت، في عدالمواد التعليمية وبين الدراسية التي تنسق  داولمومنصات مناقشة عبر اإلنترنت، وأنظمة إدارة ا

 

التعلم بفعالية باللغة اإلنجليزية، وهم  على ، وهم طالب غير قادرون على التواصل بطالقة أوELLsيشير إلى متعلمي اللغة اإلنجليزية، أو  (ELLمتعلم اللغة اإلنجليزية )
ي المواد قاللغة اإلنجليزية وبا غالبًا ما يأتون من بيوت وجذور إجتماعية غير ناطقة باللغة اإلنجليزية، والذين يحتاجون عادةً إلى تدريس خاص أو معد ل في كل من

 .األكاديمية

سة، يقوم الطالب قبل الحصة بمراجعة مواد المحاضرة كوظيفة يشير إلى الفصول الدراسية المقلوبة، والمعروفة أيًضا بالفصول الدراسية المعكونموذج التدريس المقلوب 
كل ذلك بتوجيه من  -لمنزل أثناء الحصة، يكون الوقت مخصصا للمناقشات، للتمارين التفاعلية، وللعمل المستقل الذي كان من الممكن على التلميذ إكماله سابقًا في ا.  منزلية

د تطرأ. تتخذ المواد التي يتم مراجعتها قبل بدء الحصة شكل محاضرات مسجلة، مقاطع فيديو مختارة، فروض قراءة، بث المعلم الموجود والمتوفر للرد على أية أسئلة ق
 ذات صلة بالموضوع المطروح. يمكن الوصول إلى هذه المواد ومقاطع الفيديو التعليمية من خالل نظام إدارة التعلم.ن وتكونها المعلم فيديوهات وأي مواد يعي  

 
 

 

                                                                               ، ضيءيـ كتشير إلى المالحظات التي يقدمها المعلم والتي تحدد أي جزء من عمل التلميذ يفي بمعايير مستوى الصف  ينمو ويضيئ                                       

 .ينموـ المعينة من عمل التلميذ التي تحتاج إلى بذل جهد إضافي لتناسب معايير مستوى الصف ك ماكنألوا                                       

 
 

                                                                                          التعلم المتزامن عبر تمفي الصف. قد ي تلميذهو التعلم الذي يتزامن حدوثه في نفس الوقت وعلى نفس الوتيرة لكل  التعلم المتزامن                                       
 أو شخصيًا. اإلنترنت                                     .

 


