
 التعلم المنزلي   -معلومات للآباء  

 إلى الآباء / مقدمي الرعاية ، 

، أردنا التأكد   QPASTT و Multicultural Australia بدعم من  -لقادة المجتمع   COVID19 نيابة عن مجموعة عمل

 .من أنك قد تلقيت هذه المعلومات بلغتك حول التعلم المنزلي

 من أن نحن نعلم أن التعلم المنزلي كان تحدًيا كبيًرا خلال الأسبوعين الماضيين ، وهناك العديد من المخاوف 

 . شيء من المنهاج المقرر  يفوت أطفالنا

 لقد سمعنا من العائلات أن بعض التحديات هي:   

 عدم وجود ما يكفي من الأجهزة أو الإنترنت أو المساحة في منزلك .1

 ة أو الثقة أو المعرفة بنظام التعليم الأستراليعدم امتلاك اللغ .2

 أطفال ذوي احتياجات إضافية مثل ذوي الإعاقة.  وجود أو .3

 

 .هذا أمر صعب لذا جمعنا بعض الرسائل التي نأمل أن تكون مفيدة

 للعائلات الفرعية   Covid19دعم  من مجموعة

    QLD  بعض الرسائل من إدارة التعليم في 

  ن عن المسؤولو هم  المعلمين وموظفي المدرسة  — بتدريس دروس المدرسة  ينمطالب  م كآباء ، لست •

 الدروس من المدرسة  تعليم

 بصفتك أحد الوالدين ، أنت موجود لدعم أطفالك والإشراف عليهم أثناء التعلم من المنزل  •

نين والعاملين إلى المدرسة ، أي الممرضات ورعاية المس  أطفالكإذا كنت عاملاً أساسيًا ، يمكنك إرسال   •

، فأنت بحاجة إلى إعلام مدرستك   (Daycare) في صناعة المواد الغذائية والرعاية النهارية العائلية

 برغبتك في القيام بذلك

 .المنهاج المقرر سيتعلم الأطفال الذين يتعلمون في المدرسة والمنزل نفس  •

لأنهم يتعلمون في المنزل لأن التقييم عن الفصل الدراسي الثاني  أطفالك أو درجاتهم تتأثر علاماتلن  •

 .والفصل الأول سيتم تعديلهما من قبل المعلمين ليعكسوا طبيعة التعلم

 .تكفي ساعتان أو ثلاث ساعات للتعلم المدرسي من المنزل •

 بعض النصائح لدعم أطفالك 

 .للأطفال في المنزل ، لا يجب أن يكون هذا الروتين هو نفس روتين المدرسة  التعلم قم بإعداد روتين •

ا للأطفال ، على سبيل المثال ، قم بإيقاف تشغيل مريححاول إعداد مكان مناسب في منزلك يكون  •

 التلفزيون وتقليل الضوضاء 

هذا سيساعدهم على   -علاقات إيجابية معك ومع الأصدقاء  ليكونوا امنح الأطفال أوقاًتا للعب كل يوم •

 التعلم كل يوم

 .نعترف بأن هذا هو وقت صعب بالنسبة للأطفال ونحن جميعا في هذا معا •

شجع أطفالك على تحمل المسؤولية وابق كذلك على اتصال مع مدرسهم وفصلهم وأصدقائهم   •

 .ومجتمعهم

 تواصل مع المدرسة 

طفلك ، يمكنك استخدام خدمات   إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف من الجيد التحدث إلى مدرسة •

 .مجاًنا TIS 131450 ةترجم ال

 .اجعل رقم هاتف المدرسة جاهًزا عند الاتصال •

 تذكر أن هذا جديد للمعلمين والمدارس أيًضا ، لذا كن صبوًرا معهم  •

  لمعرفة من هم الموظفون الأساسيون الذين يحق لهم إرسال أولادهم للمدرسة يرجى الضغط على  •

 الرابط:  



-for-arrangements-school-2-term-https://www.covid19.qld.gov.au/updates/initial

announced-queensland 

 

 :  على موقع وزارة التربية والتعليم العثور على هذه المعلومات كميمكن •

https://qed.qld.gov.au/about-us/news-and-media/novel-coronavirus/frequently-asked-questions-
for-parents  
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