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 األسئلة المتكررة لألسر عن التعلم عن بعد من مجلس التعلیم بوالیة إلینوي
 

) التوصیات المجمعة التالیة إلى األسر لفھم كیفیة دعم الطالب أثناء فترة التعلیق اإلجباري ألنشطة ISBEیقدم مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (
،  والبولندیة، واإلسبانیة، اإلنجلیزیةالتدریس داخل المدارس. یمكن االطالع على معلومات إضافیة وتوصیات التعلم عن بعد التفصیلیة باللغات 

ي يتم تحديثها �شكل مستمر حول تعليق التدر�س داخل المدارس ع�  .والعربیة
كما �مكن االطالع بصفة مستمرة ع� األسئلة المتكررة، الئت

إن لم يتوفر لك اتصال  ISBE.(التعل�م بوال�ة إلينوي (ضمن التوجيهات العامة المقدمة من مجلس  www.isbe.net/covid19الموقع 
ي الحصول ع� �سخ مطبوعة من هذە الموارد.  

نت، ف�مكنك االتصال بمنطقتك التعل�م�ة لطلب المساعدة �ف  إن�ت
 

 متى سیتمكن األطفال والطالب من العودة إلى المدارس؟ 
مایو، أصدر حاكم والیة  5سیقرر حاكم الوالیة بالتشاور مع مسؤولي الصحة العامة بالوالیة موعد عودة األطفال إلى البرامج والمدارس. في 

، وھي خطة إقلیمیة مكونة من خمس مراحل توضح بالتفصیل نھج الصحة العامة إلعادة فتح والیتنا بأمان. في حین خطة استعادة إلینويإلینوي 
 أننا ال نعلم الموعد الذي ستتوفر فیھ شروط الصحة العامة المطلوبة الستئناف التدریس داخل المدارس، یعكف مجلس التعلیم بوالیة إلینوي

)ISBE .على إعداد مبادئ توجیھیة حتى یحین وقت العودة مرة أخرى إلى نظام التعلیم داخل المدارس ( 
 

ي 
. استخدام التعلم عن بعد 2020�جب ع� المدارس والمناطق التعل�م�ة التخط�ط إلجراء األ�شطة المدرس�ة الص�ف�ة ع�ب التعلم عن بعد �ف

ي استمرار ا
ي األ�شطة المدرس�ة الص�ف�ة �عئف

.  من �ف
�
لتعلم خارج قاعات الدراسة التقل�د�ة، وسوف �ظل المعلمون والطالب متباعدين جسد�ا

ء بالنسبة للمناطق الت ي
ي الدورات الدراس�ة الص�ف�ة أشكاً� مختلفة ع�ب وال�ة إلينوي. أهم �ش

عل�م�ة هو المتوقع أن يتخذ نظام التعل�م عن ُبعد �ف
ف من ن جميع الطالب المحتاجني

�
ي األ�شطة المدرس�ة الص�ف�ة ب�ف النظر عن إمكان�ة الحصول ع� الموارد.  وضع خطة تمك

 المشاركة �ف
ت األنشطة المدرسیة الصیفیة التي یقدمھا توجیھاالتسجیل في الدورات المدرسیة الصیفیة تقرره المدرسة والمنطقة التعلیمیة. یُرجى االطالع على 

 للحصول على معلومات إضافیة.  ) إلى المدارس والمناطق التعلیمیةISBEمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (
 

 ما المقصود بالتعلم عن بعد؟
حدھما التعلم عن بعد ھو تعلم یحدث خارج قاعة الدراسة التقلیدیة ألن الطالب والمعلم یكونان متباعدین عن بعضھما من حیث المسافة أو الزمن أ
 او كلیھما. قد یحدث التعلم عن بُعد في الوقت الفعلي، أو في إطار زمني یتسم بالمرونة، وقد یشتمل أو ال یشتمل على وسائل تكنولوجیة. 

 
 كیف سیتم ایصال التعلم عن بعد؟

مھم أن یكون یجب أن یكون الحصول على المواد التعلیمیة العالیة الجودة والدعم الالزم لالستفادة بنجاح من ھذه المواد متاًحا لجمیع األُسر. من ال
ا على درایة واحترام للفروق الفردیة في كالً من المدارس والمعلمین وخاصةً خالل ھذا الوقت، على اتصال شخصي دائم بالطالب، وأن یكونو

 المستوى المادي للطالب، وعلى اختالف أوساطھم وظروفھم المحیطة. 
 

یھم یجب على المناطق التعلیمیة التأكد من أن الطریقة التي تستخدمھا في التعلم عن بعد تتسم بالتنوع وتراعي ظروف الطالب واألسر الذین لد
حتیاجات اللغویة، والتربویة الخاصة، واالجتماعیة والعاطفیة، واحتیاجات الرعایة الصحیة، ومن حیث امتالكھم اال ظروف مختلفة بما في ذلك:

 لوسائل تكنولوجیة. لضمان نجاح التعلم عن بعد لجمیع األسر، یجب ان یحصل اآلباء ومقدمو الرعایة على معلومات واضحة وموارد كافیة لدعم
 أطفالك. 

 
تعلیمیة وضع خطط التعلم عن بعد ونشر ھذه الخطط على موقعھا اإللكتروني. یُرجى التواصل مع مدرستك أو منطقتك یُطلب من المناطق ال

 التعلیمیة للحصول على المعلومات المتعلقة بتنفیذ التعلم عن بعد في منطقتك التعلیمیة.
 

 وتر؟ماذا لو لم یتوفر لدینا في المنزل إمكانیة وصول إلى اإلنترنت أو جھاز كمبی
المناطق تقدم المناطق التعلیمیة معلومات حول توفیر اتصال إنترنت بتكلفة منخفضة أو مجاًنا خالل أیام التعلم عن بعد. أیًضا، تأمل الكثیر من 

شأن التعلیمیة في أن تستطیع توزیع أجھزة على األسر المحتاجة. یُرجى التواصل مباشرةً مع منطقتك التعلیمیة للحصول على المساعدة ب
قائمة/خریطة للنقاط التي تتوفر فیھا خدمة االنترنت الالسلكیة  االحتیاجات التكنولوجیة. عالوةً على ذلك، تتعاون وكاالت والیة إلینوي في إنشاء 

 في جمیع أنحاء والیة إلینوي.
 

https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-3-27-20.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Spanish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Spanish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Polish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Polish.pdf
https://www.isbe.net/Documents/RL-Recommendations-Arabic.pdf
http://www.isbe.net/covid19
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://coronavirus.illinois.gov/sfc/servlet.shepherd/document/download/069t000000BadS0AAJ?operationContext=S1
https://www.isbe.net/Documents/Summer-School-2020-Guidance.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Summer-School-2020-Guidance.pdf
http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
http://illinois.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=23e8046edd2940bc8ad3ad1725e47cd0
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صة یُنتظر أیًضا من المناطق التعلیمیة والمدارس إن لزم األمر تزوید الطالب واألسر بمواد التعلم المطبوعة. یجب أن تكون التعلیمات الخا
منزل. یجب قدر اإلمكان إتاحة بالمشروعات واألنشطة مكتوبةً بلغة واضحة خالیةً من المصطلحات الفنیة لمساعدة اآلباء في دعم أطفالھم بال

 موارد ومواد التعلم عن بعد، بما في ذلك كتب المكتبة، في أماكن تناول الطعام وفي الحافالت المدرسیة وغیرھا. ھناك طریقة أخرى لتوزیع
لى مبنى المدرسة حیث یقوم المواد العلمیة وھي استخدام خطوط المواصالت، حیث یتلقى اآلباء واألوصیاء المواد التعلیمیة وھم في طریقھم إ

 الموظفون األساسیون بتسلیمھا لھم. 
 

 ما الذي ینبغي أن نتوقعھ فیما یتعلق بمن نتواصل معھ ومن یتواصل معنا من اإلدارة التعلیمیة والمدرسة التابعین الیھا؟
مان وجود فھم واضح حول أفضل طریقة لدعم یجب على المناطق التعلیمیة والمدارس المواظبة على التواصل والتفاعل مع اآلباء واألسر لض

ر الطالب لتحقیق أكبر قدر من النجاح خالل ھذا الوقت. یجب أن یكون التواصل متاًحا في جمیع أحوال األسرة المتنوعة وأن یأخذ في االعتبا
لیمیة معینة. یجب على المدارس أن احتیاجات اللغة المختلفة والوصول إلى قطاع عریض من الناس، والتحقق من قدرتھم على قراءة مواد تع

 تستفسر من األسر عن احتیاجاتھم وأن تتجاوب معھا في حینھا من خالل التوصیات التي تتجاوب مع تلك االحتیاجات. 
 

 كیف سیتم التعامل مع منح الدراجات والحضور خالل أیام التعلم عن بعد؟
اء فترة تعلیق التدریس داخل المدارس سلًبا على درجاتھ، أو أن تؤثر بشكل او بآخر على ینبغي أال تؤثر األعمال الدراسیة التي أتمھا الطالب أثن

ارس المستوى العلمي للطالب. بما أننا ال نعرف حتى اآلن ما ھو الحد االقصى لإلغالق ونرید تقلیل أي آثار سلبیة على الطالب فقد تسمح المد
أثناء اإلغالق، فقط لرفع المستوى العلمي للطالب. یُسمح للمناطق التعلیمیة بوضع سیاسات باحتساب درجات األعمال الدراسیة الخاصة بالطالب 

 للحضور ومن المتوقع أن تستخدم نظام إلثبات الحضور أو أن تستخدم طریقة ما لتتبع الحضور. 
 

 كیف أقدم أفضل دعم لطالبي في المنزل؟
 مراجعة العمل المكلف بھ الطالب.  •
 توفیر مساحة للطالب یُنجزون فیھا أعمال التعلم عن بعد.  •
 تشجیع الطالب على أخذ قسط كاٍف من النوم.  •
 فرض حدود زمنیة معقولة على استخدام التكنولوجیا.  •
 التحدث مع الطالب حول أعمالھم كل یوم.  •
 مساعدة الطالب في تحدید أعمال روتینیة یومیة واالنتظام في عملھا •

 
 المتاحة التي تساعدني في دعم طفلي؟ما الموارد 

 . www.isbe.net/covid19توصیات التعلم عن بعد متوفرة بعدة لغات على  •
 www.isbe.net/keeplearningموارد التعلیم المستمر متوفرة على  •
) المعلمین واألسر على دعم المھارات األكادیمیة والصحة االجتماعیة العاطفیة من خالل ISBEمجلس التعلیم بوالیة إلینوي (یشجع  •

 .4أنشطة أخرى غیر أعمال التعلم عن بعد المكلفون بھا. تتوفر أمثلة بالجدول الموجود بالصفحة 
 
 
 

 ات إلى الطالب خالل مدة تعلیق التعلیم الشخصي؟ھل یجب على المناطق التعلیمیة بوالیة إلینوي تقدیم وجب
جمیع الطالب المؤھلین للحصول على وجبة إفطار و/أو وجبة غداء خالل العام الدراسي یكونون مؤھلین للحصول على وجبات مجانیة خالل مدة 

ر وجبات إلى جمیع الطالب واألسر الذین ھم ) المناطق التعلیمیة على توفیISBEتعلیق التعلیم الشخصي. یشجع مجلس التعلیم بوالیة إلینوي (
 ).COVID-19بحاجة إلى الطعام نظًرا لتضررھم من أمر االحتماء بالمنازل جراء فیروس كورونا (

 
 ؟2020ھل تقییمات الوالیة ستتوقف خالل ربیع 

"، وتقییم القدرات 10و 8/9، ایھ، آر"، وتقییم القدرات التمھیدي " بیسات تم تعلیق جمیع اختبارات التقییم بالوالیة بما في ذلك تقییم األداء "آى
ایھ، ایھ"، وتقییم العلوم في -للقبول في الجامعات "سات"، وتقییم القدرات بنظام الصور للطالب ذوي اإلعاقات الذھنیة الملحوظة " دي، إل، إم

توقع أن تستأنف العام الدراسي القادم. بالنسبة للطالب الذین یرغبون في إجراء ، ومن الم2020إلینوي، وامتحان المعرفة الدستوریة حتى ربیع 
نت وتكون مدته  20-2019) للعام APامتحان المستوى المتقدم ( ل ع�ب اإلن�ت ف ي الم�ف

دق�قة. سيتمكن الطالب  45فقط، ُ�جري الطالب االمتحان �ف
. ك  —من إجراء هذە االمتحانات باستخدام أي جهاز يتوفر لديهم  مبيوتر أو جهاز لو�ي أو هاتف ذ�ي

 
 
 

http://www.isbe.net/covid19
http://www.isbe.net/keeplearning
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 ھل تعلیق التعلیم الشخصي یؤثر على متطلبات تخرج الطالب؟
وط تخ�ج ISBE�شدد مجلس التعل�م بوال�ة إلينوي ( ) ع� أن تتجهز المناطق التعل�م�ة عن ط��ق وضع خطة �ستطيع من خاللها است�فاء �ش

طالب السنوات النهائ�ة، ع� أن تتضمن الخطة ضمان الحصول ع� النسخ والشهادات وضمان امتالك الطالب للقدرة المستمرة ع� طلب 
ف ومن المنطقة التعل�م�ة.   ترش�حات وتوص�ات من المعلمني

 : 2020وقواعد حالة الطوارئ ع� توف�ي المرونة التال�ة بالنسبة لصف العام  31-2020ص األمر التنف�ذي ين
�ع�ة، ومن متطلبات المشاركة  • ط استكمال اختبار الوطن�ة والدرا�ة بمبادئ السلطة الت�ش اإلعفاء من اجراء تقي�م األداء "سات"، و�ش

��ة ال��اض�ة، ومتطلبات التقي�م ال ي ال�ت
ي االعتمادات من �ف

��ة ال��اض�ة، ومن امتحان إجادة اللغة األجنب�ة الذي يؤهل لتل�ت خاصة بال�ت
 مدارس األقل�ات؛ 

ي فنون اللغة وال��اض�ات والعلوم والدراسات االجتماع�ة  •
تعد�ل الحد األدىف لسنوات متطلبات الدورات التدر�ب�ة �ف

ي لطال 
/الفن/اللغة األجنب�ة/التعل�م المهئف ة بالمدارس الثان��ة؛ والموس��ت  ب السنة األخ�ي

ي ب�ثبات المعرفة الشاملة بتار�ــــخ الوال�ات المتحدة؛  •
 التخ�ي عن المتطلب الخاص بطالب الصف الثامن الذي �ق�ف

•  . ي
ي والفئف

 معالجة بدائل لدورات التعل�م المهئف
 

ھي الحد األدنى لمتطلبات الوالیة. تستخدم كل منطقة من المناطق التعلیمة سلطتھا التقدیریة للنظر فیما إذا كانت ترغب  متطلبات التخرج الجدیدة
األسئلة المتكررة ير�ب االطالع ع� في التخفیف من متطلباتھا. یرجى االتصال بمنطقتك التعلیمیة للحصول على معلومات إضافیة حول التخرج. 

ي متطلبات التخ�ج من مجلس التعل�م بوال�ة إلينوي (
ات �ف  للحصول ع� معلومات إضاف�ة.  ISBE(حول التغ�ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.isbe.net/Documents/Graduation-Requirements-Questions-Grad-Ceremony.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Graduation-Requirements-Questions-Grad-Ceremony.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Graduation-Requirements-Questions-Grad-Ceremony.pdf
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 اقتراحات حول أنشطة التعلم عن بعد اإلضافیة

 األسرة البیئة الروح المعنویة الجسد العقل
القراءة: على سبیل  •

المثال القراءة الحرة أو 
االستماع إلى شخص 

آخر یقرأ أو اللجوء الى 
 الكتب المسموعة 

البحث عن الكلمات وحل  •
 األلغاز 

كتابة قصة أو الكتابة في  •
 دوریة علمیة 

 عد النقود  •
رسم خریطة للحي الذي  •

 تعیش فیھ
بناء المكعبات أو قطع  •

 اللیغو 
االستماع إلى تدوین  •

 صوتي (بودكاست)
 مشاھدة فیلم وثائقي •
 ممارسة لغة أخرى  •
 اختراع شيء •

 المشي  •
 الرقص  •
 ممارسة التمرینات  •
األنشطة الحركیة  •

 البسیطة/الكبیرة 
ممارسة تمرینات  •

اإلطاالت أو ممارسة 
 الیوجا

 ممارسة ریاضة •
 

االستماع إلى الموسیقى  •
 أو الغناء 

اللعب (بالداخل أو  •
 الخارج) 

 الفنون اإلبداعیة  •
 التلوین أو الرسم  •
 اللعب التخیلي  •
 التأمل  •
 فعل شيء كنت تتجنبھ •
 

 تنظیف غرفتك  •
القیام بأعمال منزلیة  •

 مناسبة للعمر 
 البستنة والزراعة  •
 إصالح شيء مكسور  •
االعتناء بالحیوانات  •

 باتات األلیفة أو الن
 الطھي أو الخبز •

 

 كتابة خطاب إلى شخص  •
لعب الطاولة مع أحد  •

 أفراد األسرة 
 قول نكات أو ألغاز •
بناء حصن وحكي  •

 قصص فیھ 
عرض المساعدة على  •

 شخص
 

 


