
 2020الفصل الدراسي الثاني لسنة 

 وللطالب نصائح وإرشادات ألولياء األمور 

 حول المرحلة األولى للعودة الى المدرسة

 2020مايو  -آيار  11بدءاً من يوم االثنين 

 

 أعزائنا أولياء األمور والطالب الكرام

 تحية طيبة وبعد

ك الطالب في يشارمن التعلم عن بعد ، حيُث  ةحرجخالل هذه األوقات المعنا م على تعاونك منشكرك

 في التعلم. تمرارهماسعبر األنترنت ورسية المد الدروس ويكملون واجباتهم

 من يوم االثنينبدءا  وذلك ، األسبوع المقبل خالل  في مدرستنا ُمجددا  نحن نستعد اآلن للترحيب بطالبنا 

من قبل  ايتم تنفيذه ة األولى للعودة إلى المدرسة والتيالمرحل خطةمع تماشيا   مايو، -آيار  11 الموافق

ا واحد ا في األسبوع الى الطالب  سيحضرُ إذ إدارة التعليم في نيو ساوث ويلز.  ويتعلمون ، المدرسة يوم 

 من المنزل في األيام األخرى. 

لدوام لعودة الطالب بشكل تدريجي الى ايم وزارة التعل في الرابط التالي، ستجدون شرحا  وافيا  عن خطةو

 :الحكومية في المدارس

-return-families/managed-for-19/advice-https://education.nsw.gov.au/covid

.families-for-eguid-school-to 

 

ستكون  (مايو -آيار  11من ستبدأ )والتي المدرسة الدوام في إلى الطالب لعودة لى المرحلة األوإن 

 بالشكل التالي:

 العودة فقط يوم االثنين - 7 طالب الصف

 العودة فقط يوم األربعاء - 8 طالب الصف

 العودة فقط يوم الثالثاء - 9 طالب الصف

 العودة فقط يوم الخميس - 10 طالب الصف

 العودة فقط يوم الجمعة - 11 طالب الصف

 . Bويوم الخميس فقط في األسبوع ،  Aاألسبوع فقط في العودة في يوم الجمعة  - 12 الصفطالب 

ا  12 يمكن أن يحضر طالب الصفوكما  ما بين الدرس الثالث  Aفي األسبوع أيام االثنين في أيض 

ة بالواجبات المدرسيللقيام ، في الدرس الخامس والسادس  Bاالثنين في االسبوع  و في ايام، والسادس 

 .والحصول على مساعدة من االساتذة

https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/managed-return-to-school-guide-for-families
https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families/managed-return-to-school-guide-for-families


التي تم األجهزة اجهزتهم األلكترونية )البتوب ، آي باد....( وبضمنها جب على الطالب إحضار توي

حتى أثناء تواجد الطالب في ، جاريا   ، حيث سيستمر التعلم عبر اإلنترنت استعارتها من المدرسة

 . المدرسة

في موادهم عادة يستخدمونها  األخرى التي والمعداتالكتب والدفاتر إحضار توجب على الطالب يكما و

 Google رسائلهم على الـ االساتذة نصائح لجلب ما يحتاجه الطالب معهم من خالل يقدم) الدراسية

Classroom المدرسة"(. داخل "في ، بحيث يكونون مستعدين لتعلمهم 

ولن يتم إبعاد أي  ، القيام بذلكسال اطفالها إلى المدرسة كل يوم بقد تستمر األسر التي تحتاج إلى إر

لمدرسة إال إذا دم دخولهم الى اوع، الطالب يصال عند إ األهالي في سياراتهم رجى بقاءيُ ولكن طفل. 

 ة عن طريق الهاتف والبريد اإللكترونييجب أن تكون جميع االتصاالت مع المدرسوموعد.  كان لديهم

 .في هذه المرحلة

 

 الجداول الزمنية للعودة إلى المدرسة

 

 10-7 صفوف المراحل

األلكتروني  موقعالكما هو موضح في ، والجداول الزمنية الجديدة  10إلى  7من  ستتبع صفوف المراحل

بنفس الطريقة أي عبر اإلنترنت ، ون تعلمعندما يحضر الطالب إلى المدرسة ، سيولتعلم من المنزل. ل

 ها عندما كانوا يتعلمون عن بُعد. التي كانوا يتبعون

ربما  و، سابقا  في الصفوف  نفس المعلمين الذين أعتادوا على التعامل معهمربما لن يكون لديهم 

 سيكونون في فصول دراسية مختلفة عن جداولهم الزمنية القديمة. 

 ن الطالب. ولكن مع عدد أقل م صف ، سيكون هناك معلم في كل غرفةفي كل األحوال ،  و

في األيام التي ال يكون فيها الطالب في المدرسة ، عليهم مواصلة التعلم عن بعد باتباع نفس الجدول 

 الزمني كما يفعلون في أيامهم "في المدرسة".

ل درس هو "كتلة تعلم" بنفس طول . كا  في ثالثة دروس يومي 10-7 سيشارك طالب المراحل الدراسية

ها حسب مواعيد أوقات الراحة العادية والغداءان تستمر دقيقة ، ومن المقرر  50×  2 تدريسيتين فترتين

 . العادية في الجدول المعتاد

دروس ، على سبيل المثال: الرياضيات واللغة اإلنجليزية ودرس جديد  3 العادي سيتضمناليوم إذن 

كة في نشاط يختارونه المشارللطالب ب منح فرصةهو  منهالغرض و ،Belongو  Re-Connectيسمى 

  التواصل مع المدرسة وأصدقائهم ومعلميهم. لكي يعيدوا

نشاط ا يرغبون  ، سيختار الطالب Belong Learning Blockو  Re-Connect الـفترة  أثناء

كل لالتي يمكنهم االختيار من بينها ألنشطة المختلفة تم التخطيط لمجموعة من اوقد المشاركة فيه. ب

 أسبوع.



بنفس أي ون عبر اإلنترنت ، علمتسيفب إلى المدرسة عندما يحضر الطال،  السابقوكما ذكرنا في 

الذين  معلميننفس الالتي كانوا يعملون عليها عندما كانوا يتعلمون عن بُعد. ربما لن يكون لديهم  الطريقة

سيكونون في فصول دراسية مختلفة عن جداولهم الزمنية ربما  و،  إعتادوا على رؤيتهم في الصف

ب. في األيام سيكون هناك معلم في كل غرفة ولكن مع عدد أقل من الطال في كل األحوال والقديمة. 

المدرسة ، عليهم مواصلة التعلم عن بعد باتباع نفس الجدول الزمني كما  ال يأتي فيها الطالب الى  التي

 يفعلون في أيامهم "في المدرسة".

 

 12و  11صفوف المرحلتين 

منذ بداية هذا الفصل  عّدل قليال  كما فعلواجدولهما الزمني المُ  12و  11 طالب المرحلتينسيتبع 

األسبوع الجديدة بالبريد اإللكتروني إلى الطالب خالل الزمنية  وقد تم إرسال كل الجداولالدراسي. 

،  نفس المعلم الماضي. قد يتغير الفصل الدراسي الخاص بهم ، ولكن في الغالب سيكون لديهم

 لتعلم عن بُعد. وسيستمرون في الدروس التي أكملوها أثناء ا

سيتم بذل كل جهد ممكن الستعادة الدروس العملية حيثما أمكن ذلك ، مع االلتزام بمتطلبات المسافات 

إذا  Google Classroomسينصح المعلمون الطالب أثناء دروس و. )التباعد الجسدي( االجتماعية

 كانوا بحاجة إلى إحضار أي شيء للدروس العملية.

 

 حة وسالمة جميع الطالب والموظفينلضمان ص توصيات عامة

حماية رفوا بمسؤولية ، ليتوقع من الطالب أن يتصلذا . COVID 19السالمة هي أولوية خالل جائحة 

  الموظفين الذين يتعاملون معهم.وأقرانهم و صحتهم

 احتمالية اصابتهم بـ لتجنبضعف مناعتهم العامة وسيعمل عدد قليل من المعلمين من المنزل بسبب 

COVID 19. 

 

 يتوقع من الطالب:

عدم إرسال  توجب على أولياء األموريو على ما يرام. ليسوا  يشعرون بأنهم البقاء في المنزل عندما● 

الطالب على ما يرام خالل اليوم  لم يكنإذا ألنه . صحي الطالب إلى المدرسة إذا كانوا يشعرون بتوعك

الطالب عدم إرسال يتوقع من أولياء األمور لذا . المدرسية العيادةغرفة في  فال يمكن إبقاؤهالدراسي ، 

درجات حرارة  بأمكان األهالي ، و كإجراء وقائي إضافي ، أن يقيسوا) المدرسة. صحيا  الى ينكالمتوع

 للمدرسة( البيت مغادرةالطالب قبل 

سيشمل ذلك ووالمعدات المدرسية حسب توجيهات المعلم.  الصفوفالمساعدة في الحفاظ على نظافة ● 

 من أجل سالمتهم. تنظيف ومسح الحاجات التي يستخدمونها في نهاية الدرس

 .غسل اليدين بانتظام ، وخاصة قبل تناول الطعام أثناء فترات الراحة المواظبة على● 



قم بإحضار قناني مياه ألن حنفيات الشرب العادية  -مع اآلخرين  عدم مشاركة المشروبات أو الطعام● 

يكون هناك ولن  حرصا  على عدم انتقال األمراض ، ، هذه المرحلة ال يمكن استخدامها في  ة()المقلوب

 .العمودية إال محطات إعادة تعبئة القناني

 بينك وبين الطالب اآلخرين حيثما أمكن ذلك.متر  1.5 على بعد تبقىإحرص على أن ● 

على عالمات وقد تم وضع  –عد االجتماعي في الممرات وعند االصطفاف ابتالحفاظ على ال● 

 األرضيات للتوضيح.

، وأي شيء آخر مطلوب  مع الشاحن في ذلك األقالم واآلالت الحاسبة بما إحضار جميع المعدات ،● 

 .حيث لن يكون هناك مشاركة بين الطالب

 .(تجنب لمس الوجه)الرجاء لتجنب انتشار العدوى. ، س في مرفقيهم إذا لزم األمر االسعال أو العط● 

اد الصحية األخرى الموجودة في المدرسة بطريقة مسؤولة ، و استخدام الصابون والمعقمات والمو● 

 بهم. جلب المطهرات الخاصة

ل أوقات الراحة لمنع فرص انتقال العدوى عدم المشاركة في ألعاب الكرة ، باستثناء كرة اليد ، خال● 

 وانتشار األمراض.

 

 هذه العودة المرحلية إلى المدرسة. فعالية دات ، فيمكننا أن نكون واثقين من إذا التزمنا جميع ا بهذه اإلرشا

يتم إجراء تنظيف فسعقمات اليد في كل فصل دراسي. عالوة على ذلك ، مُ  فقد وفرناباإلضافة إلى ذلك ، 

 ومقابض األبواب والحمامات واألسطح األخرى عالية اللمس. تنظيف الطاوالتالتركيز على إضافي مع 

 

في حالة عدم اتباعهم ، متطلبات الصحة والسالمة ضوابط وتم تذكير الطالب الذين ال يلتزمون بسي

 اإلرشادات المذكورة.

 

 المواصالت

 سيتم تشغيل الحافالت المدرسية في األوقات العادية قبل وبعد المدرسة.

 

 موحدالزى ال

في . الى المدرسة يحضرون فيهامن المتوقع أن يرتدي الطالب زيهم المدرسي الكامل في األيام التي 

ا من الزي الرسمي )مثل السراويل  الطقس البارد ، تأكد من شراء مالبس إلبقائك دافئ ا والتي تعد جزء 

 (. PHS ذات العالمة الخاصة بمدرستنا  المدرسية الطويلة والسترات

 حضر الطالب خارج الزي الرسمي. سيتم األتصال مع أولياء األمور فيما لو

 



 حانوت الطعام

مجموعة محدودة من بعض األطعمة و المشروبات المعبأة في قناني او عبوات  حانوت المدرسة سيبيع

 .مع الطالبالطعام والمياه  ارسالقدر اإلمكان على  مغلقة فقط. نحن نشجع اولياء األمور وعلى

 

 

 اسئلة واجوبة:

 

 عن بعد؟ االستمرار في متابعة التعلمم لدي خيار إعادة طفلي إلى المدرسة أ جب علي  توهل ي

ألننا نعتقد لخطة المرحلة األولى لكل مدرسة.  ا  ة التعليم الطالب على العودة وفقوزار تشجع الحكومة و

مع ذلك فهي ليست إلزامية. يرجى لكن مصلحة تعلم الطالب ورفاههم. وتصب في سبأن هذه العودة 

السماح له إذا كنت تنوي عدم  والمرحلة الدراسيةفلك بوضوح مع ذكر اسم طاألسباب إبالغ المدرسة 

 بالعودة.

 

 هل يمكنني تغيير يوم طفلي في المدرسة؟

 من الصعب جدا  علينا أن نغير الجداول الجديدة واألوقات واألزمنة.ال ، 

 

 ؟في هذه المرحلة تعلم الطالب آليةهل يمكنك توضيح 

في أن كان في المرحلة األولى ، ال تزال جميع الفصول الدراسية معدة لدعم التعلم عن بُعد. سواء 

في العمل عبر اإلنترنت أثناء  10إلى  7سيشارك الطالب في السنوات من إذ المدرسة أو في المنزل ، 

. لفصل الدراسيأثناء وقت ا من المعلم المشرف المساعدة و التوضيحيمكن للطالب طلب ووقت الفصل. 

في الدرس  لمزيد من التدريس المباشر والتفصيليسيكون هناك اف،  12و  11 بالنسبة لطالب السنتينأما 

ا عبر اإلنترنت للطالب غير القادرين على الحضور.  ، ولكن سيظل العمل متاح 

 

 نحن نتطلع للترحيب بعودة طالبنا.

 

 مع التقدير 

 

 

 مديرة المدرسة

 بليندا جيوديس


