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EAL   ية كلغة
ز لي إضافية   )اللغة اإلنجلي 

ز ي التعليم الميز
ز
لي للوالدين: دعم طفلك ف

ز  ( الدليل التوجيهي للتعليم الميز
 

ي 
ية.  حيث يوضح الطريقة الت  ي مساعدة طفلك من  تمكنكهذا الدليل مخصص للوالدين/القائمي   عىل الرعاية الذين لغتهم األوىل ليست اإلنجلب  

 
. ف ىلي

 التعليم المب  
 

 المعلومات والدعم

 
 
 
 
 

ي المجتمع.  تصدر معظم 
 
ية. ستتم ترجمة بعض مستندات المدرسة والمجلس إىل اللغات الرئيسية ف  المعلومات من مدرستك باللغة اإلنجلب  

 
ي 
ون  يد اإللكب  ي للمدرسة.  وربما يتصلون بك هاتفًيا.  ،ستتواصل مدرسة طفلك معك عبر البر

ون   وعن طريق الموقع اإللكب 

 
ي فعله إذا 

 أفهم؟ لمما الذي يمكننز

 
نت )مثل ترجمة  .1 جمة المتوفرة عىل اإلنب  ونية: يمكنك استخدام أداوت الب  ونية، سواءً Googleالمستندات اإللكب  جمة المراسالت اإللكب  كانت   ( لب 

ة جمة عىل بعض األخطاء، إال أنها تعطيك المعت  العام.  ،عبارات قصب   أو مستندات كاملة.  ملحوظة: عىل الرغم من احتمال احتواء الب 

 
جمة المدمج.  إذا كنت تستخدم متصفح  .2 ونية عىل خيار الب  ونية: تحتوي بعض المواقع اإللكب  ، يمكنك النقر عىل Google Chromeالمواقع اإللكب 

جمة الصفحة عىل الويب إىل لغة أخرى )انظر أدناه(.  ملحوظة: عىل الرغم من احتمال  Translate this pageالخيار  "ترجم هذه الصفحة" لب 
جمة عىل بعض األخطاء، إال أنها ستساعدك عىل فهم المعت  العام. اح  تواء الب 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ي مجتمعك، يتحدث لغتك، يمكنك االتصال به هاتفًيا لطلب مساعدته عىل  .3

 فهم المعلومات؟هل هناك وىلي أمر/شخص ودود ف 

 
ي الخاص ب .4

ون  يد اإللكب  مو طفلك مستعدون لتقديم المساعدة.  يمكنك التواصل معهم مستخدًما عنوان البر
ّ
.  "admin"المدرسة اإلدارية أمور معل

.  أخبر المدرسة إذا كنت بحاجة   ي
ون  ي عىل موقع المدرسة اإللكب 

ون  يد اإللكب  جم   يمكن البحث عن عنوان هذا البر
أم ال.  يمكنك القول:  فوري   إىل مب 

ي ترسلها المدرسة. 
ي رجاًء.    "أنا ال أفهم المعلومات الت 

جم فوري للغة )اذكر اللغة(."هل يمكنكم مساعدن  ي تواجد مب 
 أرغب ف 

اخب  لغتك.   . اللغة غي  و الخياراتانقر هنا.  اآلن، انقر عىل 
 . ترجمةانقر اآلن عىل 
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ل ز    التعليم بالميز

 
 
 

 اليومبرنامج أفكار لتخطيط 

ء   ي
ل باإلضافة إىل كل ش  تيب   نحن ندرك أن محاولة دعم تعليم طفلك بالمب   ا لوضعك.  يساعد الب 

ً
 آخر هو أمر صعٌب.  نحن نشجعك عىل القيام بما يمكنك وفق

 عىل الشعور باألمان وعىل التعلم.  إليك بعض األفكار:  األطفال   والتنظيم  
 

 للنوم واالستيقاظ صباًحا، إذا أمكن ذلك.  اتفقوا عىل مواعيد محددة   •

ي  •
 وتمرنوا يومًيا.  ،استنشقوا الهواء النق 

 حاولوا إدخال العديد من األنشطة )راجع الجدول أدناه(.  •

•  
ً
  ضع خطة

ً
ي الليلة السابقة لذلكاألنصور  مع طفلك )يمكنك استخدام يومية

 
ما  عىلحت  يطلع  ،شطة أو رموزها(.  شارك هذه الخطة مع طفلك ف

ي مكان  
 
 حيث يمكن لطفلك رؤيتها.  سيحدث.  ضع الخطة ف

د الوقت الذي يقضيه طفلك عىل •
ّ
ونيةحد  إذا أمكن ذلك.  ، األجهزة اإللكب 

م خصوصية اآلخرين •  ذلك.  أمكن إذا  ،للترّصف واترك له مساحة   ،احب 

نت؟ •  هل لدى طفلك زميل بالفصل يمكنه القيام معه ببعض األنشطة عبر اإلنب 

ي مراجعة أنشطة اليوم •
 
ا ف

ً
 لمساعدة طفلك عىل الشعور باإلنجاز.  ،اقِض وقت

ا مع نفسك، وال  •
ً
 ذلك!  كل  تقلق إذا لم تتمكن من النجاح بعمل كن لطيف

 
احات لكيفية تنظيم يومك:   يحتوي هذا الفيديو عىل بعض االقب 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/videos/EEF_Supporting_daily_routines_during_school_closu
res.mp4?mc_cid=7dede45ca9&mc_eid=5aa0e24dbb 

 

 استخدم لغتك األم لدعم طفلك

 
ي اللغة األوىل أو 

م المنهج ولهوية المجتمع. اللغة األم ي  توضح األبحاث أن التأسيس القوي ف 
ّ
م اللغات األخرى، ولتعل

ّ
 عد مهًما لتعل

 
 :  يمكنك دعم طفلك عبر

ث عنها  •
ّ
 قراءة الكتب بلغتك األم والتحد

نت عن الموضوع الذي تتم دراسته بالفصل، بلغتك األم، مستخدًما  • القيام ببحث عبر اإلنب 
ونية المالئمة لعمر الطفل  المواقع اإللكب 

ث مع طفلك عن •
ّ
 الموضوع الذي تتم دراسته بالفصل، بلغتك األم التحد

 بلغتك األم، مثل حّل الكلمات المتقاطعة، البحث عن الكلمات، حّل اختبار القيام بأنشطة   •

ها من المواقع التعليمية  • ونية لتعلم القراءة والكتابة باللغة األم، وعلم الحساب وغب   لمالئمة لعمر الطفلاستخدام المواقع اإللكب 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/videos/EEF_Supporting_daily_routines_during_school_closures.mp4?mc_cid=7dede45ca9&mc_eid=5aa0e24dbb
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/videos/EEF_Supporting_daily_routines_during_school_closures.mp4?mc_cid=7dede45ca9&mc_eid=5aa0e24dbb


ة / فريق  ي مدينة أدنبر
ي للتعليم ف 

 (updated Jan2021) 2020/ مايو  EAL&GRTخدمة الدعم اإلضاف 
Arabic - 20-6277_-_EAL_Home_Learning_Guidance_for_Parents 

 للمادة/ للفصلاألنشطة التعليمية  

ي  تعليمية   سيقوم معلم طفلك بتوفب  أنشطة  
" لألطفال ف  ىلي

ل. قد تكون هذه األنشطة عىل هيئة "جدول للتعليم المب   ي المب  
له للقيام بها ف 

" هو جدولٌ  ىلي
.  "جدول التعليم المب   ي

ي المجاالت المختلفة بالمنهج.  من الجيد أن يتمكن طفلك من متابعة  مرحلة االبتدان 
 
لألنشطة ف

ي الفصلالتعليم 
 
 أمكن ذلك. إذا ، ف

 
ي المستند 

 
ية كلغة  يوضح هذا الجدول نوع التعليم الذي قد يطلب المعلم من طفلك القيام به. يمكنك العثور عىل موارد للدعم ف

ز م اللغة اإلنجلي 
ّ
 موارد تعل

لي  إضافية  
ز ي المستند للتعليم الميز

 
 . أنشطة الرعاية الذاتية.  يمكنك العثور عىل أنشطة أخرى ف

الصحة  اإلبداع والمهارات/  مهارات العيش أكاديمية
 والعافية

ي األماكن 
ز
م ف

ّ
األنشطة البدنية/التعل
 المفتوحة

 :  رقمي أو غب  رقمي

 القراءة والكتابة

 علم الحساب

الجغرافيا، عمل موضوع )مثل، التاري    خ، 
 الفن(

 العلوم والتكنولوجيا

 

: التخطيط والتنفيذ  الطهي

 
مشاهدة أفالم حول كيفية القيام  

بأمر ما أو صنعه )مثل، كيفية 
الحفاظ عىل اللياقة لجميع األعمار، 

باآلخرين/الحيوانات  كيفية االعتناء
 األليفة(

 
عمل رسومات إلرسالها 
ا 
ً
إىل األشخاص األكبر سن

 أو الذين يعيشون وحدهم  

القيام ببعض األمور الفنية )مثل 
 التلوين، الرسم(

 صنع/القيام بعروض العرائس

 األعمال اليدوية/الخياطة/الحياكة

 التقاط الصور باستخدام هاتفك

ي  -كتابة قائمة امتنان 
ما األشياء الت 

ا اليوم؟ كتجعل
ً
 ممتن

 الركض

 
 وقت الرياضة البدنية

 
 التصوير

 
 إجراء بحث عن المجتمع المحىلي 

 
 ركوب الدراجات

 

ل  ز ونية مفيدة حول التعليم بالميز  مواقع إلكير

ي إسكتلنداتحتوي  •
ز
ل" الذي يحتوي عىل معلومات وأفكار لمساعدتك عىل دعم تعليم  المنطقة المخصصة لآلباء للتعليم ف عىل قسم "التعليم بالمب  

 طفلك. 

 home/-at-https://education.gov.scot/parentzone/learning 
 

ي إسكتلندايحتوي  •
ز
ل عىل نصائح مفيدة عن نادي اآلباء للتعليم ف ل مع األطفال؛ ونصائح للتعليم بالمب   ي المب  

احات للموارد.  ،البقاء ف   واقب 

children-with-home-at-https://www.parentclub.scot/articles/staying 

home-at-learning-for-https://www.parentclub.scot/articles/tips 

resources-home-at-/learninghttps://www.parentclub.scot/articles 
 

https://education.gov.scot/parentzone/learning-at-home/
https://education.gov.scot/parentzone/learning-at-home/
https://education.gov.scot/parentzone/learning-at-home/
https://www.parentclub.scot/articles/staying-at-home-with-children
https://www.parentclub.scot/articles/tips-for-learning-at-home
https://www.parentclub.scot/articles/learning-at-home-resources
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وس كورونا المستجد / كوفيد   19-معلومات صحية عن في 
وس كورونا المستجد :   covid-https://www.gov.scot/coronavirus-/19معلومات للصحة العامة عن فب 

وس كورونا من منظمة أطباء حول العالم )ب    information/-https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirusلغة(:  48معلومات عن فب 

 
 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/

