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إرشادات ألولياء األمور لدعم أطفاهلم أثناء عملية التعليم عن بعد

دليـــــــــــــــــل أوليـــــــــــــــــاء األمـــــــــــــــــور
للتعليـــــــــــــــــم عن ُبعـــــــــــــــــد

دائـــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وا�عرفـــــــــــــــة يف أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظيب
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الفهـــرس

ا�قدمــــــــــــــــــة
فريوس كورونا ا�ستجد: ما ھو الف�وس وما ھي طرق الوقایة منه؟

التعلیم عن بعد: نبذة عن التعليم عن بعد
تطبیق التعلیم عن بعد: نبذة عن خطة ا�دارس

دعم أولیاء األمور: ما الدعم الذي تتوقع احلصول علیه خالل عملیة التعلیم عن بعد؟
إرشاك أولیاء األمور: كیف یمكنك تقدیم الدعم ألطفالك خالل عملیة التعلیم عن بعد؟

األمن والسالمة عىل اإلنرتنت: ما ھو دورك كويل أمر؟
اسرتاتیجیات التأقلم: كیف یمكنك مساعدة طفلك عىل التأقلم مع األوضاع الراھنة؟

تطلعاتنا للمســــــــــــــــــتقبل
ا�لحقــــــــــــــــــات
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ا�قدمــــــــــــــة
يف وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت حكومة دولة اإلمارات العربيــــة ا�تحدة التعطيل ا�ؤقت جلميــــع ا�دارس يف الدولـة للحّد من 
ية العملية التعليمية خالل فرتة التعطيل، فقد وجهت احلكومة  انتشار عدوى فريوس كوفيد-19 (كورونا اجلديد). ولضمان استمرار
برضورة إطالق عمليــــة التعليــــم عن بعد يف جميــــع ا�دارس بدًء من يوم األحد 22 مارس 2020. ويف هذا التوجــــه عىل ا�ســــتوى 
يـة ا�دارس، وتوافر ا�وارد التعليمية الالزمـة  الوطين، حرصت دائرة التعليم وا�عرفة، بالتعاون مع ا�دارس اخلاصة، عىل ضمان جاهز

إلعداد وتنفيذ برامج التعليم عن بعد.

وال بد من اإلشارة إىل أن مسؤولياتك كويل أمر سوف تزداد، حيث أنك ستقوم بمتابعة أبنائك أثناء تعّلمهم من ا�زنل خالل هذه 
األوقات الصعبة. و�ساعدتك عىل التعامـــل مع هذه التغّريات، قمنا بإعداد هذا الدليـــل الذي يضم عدداً من اإلرشــــادات ا�همة،
ال سيما تلك اليت تساعد عىل ضمان أمن وسالمة األطفال أثناء استخدامهم لشبكة اإلنرتنت. كما يحتوي هذا الدليل عىل قائمة 
بأهم األســئلة اليت يمكنـــك طرحها عىل ا�درسة، والئحة با�ستلزمات اليت يتوّجب عليـــك توفريها، وبعض النصائح ا�فيـــدة ألوليــــاء

األمور العاملني ليكونوا عىل استعداد تام إلدارة ومراقبة تعّلم أبنائهم عن بعد.
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فريوس كورونا اجلديد:
ما هو الفريوس، وما يه وطرق الوقاية منه؟

كوفيد-19 (كورونا اجلديد) هو فريوس معدي ويمكن أن ينترش بسهولة من خالل االتصال الشخيص أو من خالل �س األسطح ا�لوثة. لذلك، ننصح بعدم مخالطة 
األشخاص يف الوقت الراهن، حيث أنك قد تتعرض خلطر اإلصابة بالفريوس ونقله لآلخرين. 

الرجاء االلزتام باإلجراءات الوقائية التالية حلماية نفسك، وأبنائك، وكافة أفراد عائلتك: 

اغسل يديك با�اء والصابون بانتظام، احرص عىل فركهما جيداً وتنظيف ما بني أصــابعك وتحت أظافرك �دة 20 ثانية عىل األقل، ويف حــــال عدم توافر ا�اء    
والصابون، يرىج فرك اليدين جيًدا بمعقم يحتوي عىل الكحول بنسبة ٪70.  

امســـــــــــح بمناديل التعقيم جميع األسطح ا�ستخدمة بشكل متكـــرر، مثل ا�قابض وصنابري ا�يـــاه والكرايس والطاوالت وا�كاتب ولوحـــة ا�فاتيح واهلواتف،  
وقم برش األسطح با�طهر/ا�عقم إذا أمكن واتركه ليجف، ألن ذلك أكرث فعالية من ا�سح يف قتل الفريوسات. ال تقم برش األجهزة اإللكرتونية.   

تجنب مالمســــة العينني واألنف والفم، فعملك اليومي يســــتدæ �س العديــــد من األسطح مما قد يؤدي إىل تجمــــع اجلراثيم والفايروسات عىل اليديــــن،  
وبالتايل انتقاهلا إىل عينيك أو أنفك أو فمك، ومن ثم الدخول إىل جسمك.  

حافظ عىل مسافة مرت واحد (3 أقدام) عىل األقل بينك وبني أي شخص يسعل أو يعطس.  

تأكد من أنك وعائلتك تتبعون العادات الصحية السليمة فيما يتعلق بتغطية الفم واألنف با�ِرفق، أو بمنديل، عند السعال أو العطس.  

تجنب األماكن ا�زدحمة، وخاصة ا�غلقة، وكذلك التنقل باستخدام وســـائل ا�واصالت العامة؛ فقد ال تبدو عىل الركاب أعراض اإلصابة بالفريوس، بينمـا قد    
يكون أحدهم مصاب به.  

إذا كنت، أنت أو أي من أفراد أرستك، تعتقدون أنكم قمتم بمخالطة أحد األشخاص ا�صابني بالفريوس، فيجب "عزل أنفسكم" واالبتعاد عن اآلخرين  
�دة 14 يوًما عىل األقل، فقد يستغرق ظهور األعراض كل هذه ا�دة إذا كنتم قد أصبتم بالعدوى، وحىت إن مل تظهر عليكم أي أعراض، فقد تكونون  

حاملني للفريوس ويمكنكم نقله لآلخرين.   
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ال تغادر ا�زنل إذا شعرت بأي أعراض مَرضية، حىت ولو كانت األعراض خفيفة، مثل الصداع أو الكحة البسيطة، إىل أن تتعاىف.  
 

يارة الطبيب يف أرسع وقت. احرص عىل    إذا كنت، أنت أو أي من أفراد أرستك، تعانون من أعراض مثل احلمى والسعال وصعوبة التنفس، فيجب ز  
          متابعة توجيهات اجلهات الصحية ا�عنية يف الدولة، فاجلهات الصحية احلكومية، ا�حلية واالتحادية، تعترب ا�صدر الرسمي للمعلومات الصحيحة. 

احرص عىل متابعة آخر ا�ستجدات حول فريوس كوفيد-19 (كورونا اجلديد)، والزتم بالنصائح الطبية اليت يقدمها مزود خدمة الرعاية الطبية اخلاص بك  
أو اجلهات الصحية يف الدولة أو جهة عملك، واليت تثّقف العامة حول كيفية حماية أنفسهم واآلخرين من الفريوس. يمكن دائًما االطالع عىل ا�حتوى    

ا�توافر عرب الروابط ا�فيدة أدناه:   

التعليم عن بعد:
نبذة عن التعليم عن بعد

يتها إلطالق عملية التعليم عن بعد خالل فرتة التعطيل ا�ؤقت للمدارس. سيتلقى الطلبة خالل هذه الفرتة  تعمل دائرة التعليم وا�عرفة بتفاٍن مع ا�دارس لضمان جاهز
دروس وواجبات مزنلية مختلفة من ا�درسة، يتعني عليهم متابعتها وإنجازها من ا�زنل. أما بالنسبة �ديري ا�دارس وا�علمني، فسيكونون متواجدين خلدمتكم خالل هذه 

الفرتة، لذلك، احرص عىل التواصل مع مدير ا�درسة ومعلم/ـة طفلك دائًما �تابعة آخر التطورات اخلاصة بخطط التعليم عن بعد؛ كما قامت بعض ا�دارس بتعيني منسق 
للتعليم عن بعد لتقديم ا�زيد من الدعم.

https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx
وزارة الصحــة ووقايــة ا�جتمــع اإلماراتية

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
منظمــــــــــــــة الصحــة العا�يــــــــــــــة



عملت ا�دارس اخلاصة بشكل مكّثف لوضع اخلطط الفعالة لضمان نجاح عملية التعليم عن بعد. وتمتلك معظم ا�دارس األنظمة ا�طلوبة لدعم الطلبة عندما 
يحتاجون إىل ا�ساعدة يف حل الواجبات وإنجاز ا�هام، وتتنوع األساليب ا�ستخدمة من قبل ا�داس لتطبيق خطة التعليم عن بعد، حيث تعتمد بعضها عىل توفري 
كافة ا�واد عرب اإلنرتنت، بينما تقوم ا�دارس األخرى باستخدام اإلنرتنت وأوراق العمل القابلة للطباعة. تمتلك بعض ا�دارس منصات تعلم إلكرتونية أو منصات 
مشرتكة مثل Class Dojo وMS Teams وGoogle Drive لتحميل الدروس والواجبات وخلق بيئة تفاعلية مماثلة للصف من ا�زنل، كما ستقوم بعض ا�دارس 
ية العملية التعليمية؛ لذلك، يتعني عىل كل ويل أمر التواصل مع ا�درسة  أيًضا باستخدام ا�واد التعليمية ا�طبوعة مثل النرشات وأوراق العمل بما يضمن استمرار

مبارشة �تابعة خطة التعليم عن بعد اخلاصة بأبنائه.

تضمن إدارات ا�دارس تواجد ا�علمني لإلرشاف عىل األنشطة التعليمية عن بعد:

ا�دارس اليت تمتلك منصات تعليمية إلكرتونية: سيقوم ا�علمون بمتابعة إنجازات الطلبة وتقديم مالحظاته عرب ا�نصة.  

ا�دارس اليت ال تمتلك منصات تعليمية إلكرتونية: سيقوم ا�علمون بتصحيح الواجبات وتقديم مالحظاتهم للطلبة بشكل منتظم عرب الربيد اإللكرتوين  
أو االتصال اهلاتفي أو أي قنوات اتصال أخرى.  

من ا�فرتض أن يقوم ا�علمون بالتواصل مع أولياء األمور مبارشة يف حال عدم الزتام الطلبة بإنجاز الواجبات وتســليمها؛ لذلك، نؤكد عىل رضورة متابعة أبنائــك 
لضمان إنجازهم لواجباتهم ا�درسية وتسليمها يف وقتها. 

نحث جميع أولياء األمور عىل التواصل مع مدير ا�درسة وا�علمني ا�سؤولني عن صفوف أبنائهم لالســتفسار عن طريقة تطبيق ا�درسـة خلطة التعليم عن بعــد، 
وجداول احلصص اليومية، كما نشجعك عىل طلب إرشادات تفصيلية من ا�درسة - إذا أمكن - حول كيفية استخدام أدوات ومناهج التعليم عن بعد. أما بالنسبة 
للمدارس اليت ستوفر أوراق العمل ا�طبوعة، يرىج التواصل مع ا�درسة للتأكد من مواعيد االستالم والتسليم. يعد التواصل الدائم مع ا�درسة خالل هذه الفرتة 

ياً لضمان حصول أبنائك عىل الدعم ا�طلوب.  رضور
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تطبيق خطة التعليم عن بعد:
نبــــــــــذة عن خطط ا�دارس 
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دعم أولياء األمور:
ما الدعم الذي تتوقع احلصول عليه

خالل عملية التعليم عن بعد؟

خالل فرتة تعطيل ا�دارس، ستبقى جميع وسائل التواصل مفتوحة بينك وبني ا�درسة، وتشمل منصة التعلم 
اإللكرتوين يف مدرســة أبنائك والربيد اإللكرتوين وا�كا�ات اهلاتفية والرســائل النصية القصرية. ويف حال وجــود أي 

استفسارات، يمكنك التواصل مع مدير ا�درسة وا�علمني؛ لذلك ال ترتدد يف التواصل مع ا�درسة عند احلاجة. 

إذا كنت من أوليـــاء األمور العاملني (أم/أب) ويصعب عليـــك مراقبة أبنائك ودعمهم أثناء ســاعات التعليم عن 
بعد بسبب عملك، فيجب عليك التواصل مع جهة العمل واالتفاق حول إمكانية تطبيق ســاعات العمل ا�رنـــة، 
وكـــــذلك التواصــــل مع ا�درسة لوضــــع جدول زمين مرن الســــتالم ا�حتوى التعليمي بعد ساعات العمــــل. فعـىل 
سبيل ا�ثال، قد تسمح لك ا�درسة بتسجيل الدروس االفرتاضية، أو قد يتم السماح لك بالتواصل مع ا�علمني 
أو العاملني يف ا�درســــة يف أوقات محددة خارج أوقات العمل الرسميــــة، أو قد يتـــم تقديم الدروس التعليمية 

عن بعد يف ساعات أخرى من اليوم.

الدعم الذي تقدمه ا�دارس ألولیاء األمور



الدعم الذي تقدمه دائرة التعليم وا�عرفة ألولياء األمور

قامت دائرة التعليم وا�عرفة بتفعيل مجموعة متكاملة من الربامج لدعم ا�دارس والطلبة وأولياء األمور. 
بالنسبة ألولياء األمور، خصصت الدائرة اخلط الساخن [1833 377 56 971+] للتواصل واإلجابة عن استفساراتكم، 

كل يوم من الساعة 8 صباحاً وحىت الساعة 8 مساًء، باســـــــــتثناء يوم اجلمعة. هذا وباإلضـــــــــــافة إلعداد قائمة 
األسئلة ا�تكررة اخلاصة بأولياء األمور واليت يتم تحديثها باستمرار. يمكنك الوصول إىل هذه األسئلة من خالل 

ا�وقع اإللكرتوين للدائرة، والروابط اإللكرتونية يف حسابات الدائرة الرسمية عىل انستغرام وتويرت. 

لضمــان ســالمة أطفالــك أثنــاء تصفــح اإلنرتنــت، تعمــل الدائــرة مع رشكائها عىل حظــر جميع ا�واقع اإللكرتونية 
باســتثناء تلك اليت تســاعد الطلبة عىل التعّلم عن بعد أو اليت تطلبها ا�درســة، كما ندعو أولياء األمور لتحميل 
برامج الرقابة األبوية عىل األجهزة اليت يستخدمها األبناء، (يرىج مراجعة بند ا�لحقات للحصول عىل قائمة برامج 

الرقابة األبوية ا�قرتحة). 

نحن نتفهم التحديات اليت يواجهها أولياء األمور العاملني، ال سيما األمهات، ومدى صعوبة تقديم الدعم 
والتوجيه الالزمني لألبناء أثناء فرتة التعليم عن بعد. لذلك، ننصح األمهات العامالت برضورة التواصل مع 

إدارة ا�وارد البرشية يف جهات عملهن، للنظر فيما يمكن تقديمه هلن من دعم خالل هذه الفرتة.

كيف ستعمل ا�درسة أثناء فرتة التعطيل؟ 

ما هو اجلدول الدرايس اليومي للطالب. 

كيف يمكنك كويل أمر دعم أبنائك خالل فرتة التعليم عن بعد؟ وما يه النصائح اليت 

يمكنك تقديمها هلم بناًء عىل فئاتهم العمرية؟

ما يه تطبيقات التعليم اليت سيستخدمونها وتفاصيل تسجيل الدخول اخلاصة بهم؟

كيف يمكن استخدام األدوات وا�ناهج عن بعد، وكذلك ما يه اإلرشادات اخلاصة
با�واد الدراسية؟ 

مىت وكم مرة سيحتاج الطالب لتسجيل الدخول خالل اليوم؟

أين يمكن العثور عىل ا�هام والدروس اليومية/األسبوعية؟

هل يمكنك تسجيل الدروس/الدروس االفرتاضية �شاهدتها الحًقا مع أبنائك؟

بالنسبة للمدارس اليت ال تستخدم منصات إلكرتونية، كيف ومىت يمكن استالم أوراق
العمل وتسليمها؟

ما يه ا�وارد والتطبيقات اإللكرتونية اإلضافية وا�واقع اإللكرتونية اليت تويص ا�درسة
باستخدامها؟

كيف يمكنك احلصول عىل خدمات الدعم الفين من مدرستك، وما هو رقم هاتف
التواصل ألولياء األمور؟

هل يوجد يف مدرستك منسق للتعلم عن بعد؟ كيف يمكن االتصال بهم؟

األسئلة اليت يجب عىل ويل األمر طرحها عىل ا�درسة؟
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إرشاك أولیاء األمور:
كیف یمكنك تقدیم الدعم ألطفالك

خالل عملیة التعلیم عن بعد؟
كويل أمر، يمكنك أن تؤدي دوًرا حيوًيا للمساهمة يف نجاح أطفالك. فخالل هذه الفرتة، يمكن ألي دعم وإرشاد تقدمه لألبناء يف ا�زنل أن 
يكون له األثر اإليجايب عىل إنجازاتهم؛ لذلك، ندعوك إلبداء االهتمام بما سيتعلمونه ومتابعته شخصًيا وتوفري البيئة ا�ناسبة للتعّلم يف ا�زنل.

بيئـــــــــة تعليمية آمنـــــــــة

لتوفري بيئة تعليمية آمنة يف ا�زنل، ننصح أولياء األمور بوضع اجلهاز الذي يســتخدمه األطفال للتعّلم عن بعد يف منطقة مشــرتكة يف ا�زنل، 
حيث يمكن مراقبة نشاطهم عىل اإلنرتنت والوقت الذي يقضونه يف الدراسة. وبالنسبة لألبناء األكرب سًنا، ستمكنك هذه االسرتاتيجية من 
مراقبتهم بطريقة غري مبارشة. وعىل ويل األمر التأكد من نظافة ا�كان ا�خصص للتعّلم، ووضع معقم لليدين يف مكان قريب وحث األطفال 

عىل تعقيم يديهم باستمرار. 

أّما بالنسبة لألطفال األصغر سًنا والذين يجدون صعوبة يف فهم معايري األمن والسالمة عند استخدام اإلنرتنت، أو يف التعامل مع ا�شكالت 
التقنية، ننصحك بمتابعتهم وسؤاهلم من وقت آلخر، �عرفة ما إذا كانوا يواجهون أي تحديات أو أي استفسارات. كما ندعوك �راجعة إرشادات 
أو سياسات ا�درسة حول تقنية ا�علومات واالتصاالت والتأكد من أنك عىل دراية بإجراءات األمن والسالمة عرب اإلنرتنت. وقد خصصنا يف 

هذا الدليل اإلرشادي جزًء خاًصا باألمن والسالمة عند تصفح اإلنرتنت.
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دعــــــــم وإدارة عمليــــــــة التعلم

اهتمامك بطفلك ومشاركته الدراسة يف ا�زنل سيكون له أثر إيجايب مبارش عىل أداءه وثقته بنفسه. لذلك، ننصحك بمتابعة األهداف التعليمية 
واجلدول الدرايس لطفلك باســتمرار، والدخول إىل منصة التعليم اإللكرتوين لالطالع عىل محتوى الدروس وا�راســالت وا�الحظات اخلاصة 

بالواجبات ا�درسية.

كما يمكن ألولياء األمور دعم أبنائهم من خالل مطالعة الواجبات ا�درسية سوًيا قبل أن يبدأ الطلبة بالعمل عليها؛ وكذلك، إنه �ن الرضوري 
أن يقوم أولياء األمور بمراجعة ا�هام اليت عمل عليها أبناؤهم وإعطائهم التقدير والثناء عىل اجلهد الذي بذلوه. ومن ناحية أخرى، يجب عىل 
أولياء األمور أخذ مالحظات ا�علمني عىل محمل اجلد ومشاركتها مع أبنائهم ومن ثم العمل عىل معاجلتها سوًيا، األمر الذي يشجع الطلبة 

عىل التعامل مع التعّلم عن بعد بجدية ومسؤولية لوجود الرقابة األبوية وا�تابعة.

أما بالنسبة للمدارس اليت ال تستخدم منصات التعلم اإللكرتوين، فيمكن ألولياء األمور التواصل مع ا�درسة باستمرار للبقاء عىل اطالع عىل 
اجلداول الدراسيــــة والواجبات ا�درســــية وأحدث اإلعالنات. فمن خالل معرفتك بمواعيد أداء االختبارات وتسليم الواجبات، يمكنك إنشاء 
جدول الدراسة اخلاص بطفلك، والذي قد يتطلب تخصيص حصص دراسية مصّغرة يف ا�ساء؛ يمكن االسرتشاد بالنموذج ا�رفق مع ملحقات 
هذا الدليل إلنشاء اجلدول. أما بالنســبة لألطفال الصغار، نويص بمساعدتهم يف الدروس والتأكد من أنهم اســتكملوا واجباتهم يف الوقت 
ا�حدد، ومن الرضوري االحتفال بإنجازاتهم وتشجيعهم عىل إنجاز واجباتهم، األمر الذي سيشكل حافًزا مهًما هلم لتحقيق ا�زيد من اإلنجازات.

إذا كان طفلك رسيع ا�لل ويشكو من وسائل التعليم الروتينية، يمكنك تطبيق أنشطة تعليمية جديدة مثل تنظيم ا�سابقات مع أقرانهم 
أو إخوانهم، أو طرح موضوع الدراسة يف أحد األنشطة العائلية يف ا�زنل، أو تضمني بعض األنشطة البدنية واأللعاب أثناء الدراسة. يمكنك 

االستعانة باالسرتاتيجيات اليت قمنا بتوفريها يف هذا الدليل (الصفحة 15) للحصول عىل بعض األفكار.
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تأكد من معرفة اجلدول الدرايس اليومي/األسبوæ لطفلك، وأهداف التعلم لكل درس بشكل مسبق.

شارك طفلك يف إعداد اجلدول اليومي للدراسة واألنشطة
(يمكن االطالع عىل نموذج اجلدول يف ا�لحقات) 

استمر عىل تشجيع طفلك ومكافأته عىل جهوده وإنجازاته.

قّدم ا�الحظات اإليجابية لطفلك حول كيفية متابعته للتعليم. 

أكرث من ا�حادثات االنفرادية اإليجابية مع طفلك، خصوصاً إذا أساء الترصف. 

ارشح أهمية النشاط الذي يتم إنجازه.

استخدم ممارسات وتجارب جديدة وممتعة للطفل لتحفزيه، مثل ا�سابقات التنافسية بني اإلخوة
أو الزمالء يف الصف. 

تأكد من عدم ا�بالغة يف األنشطة البدنية خالل اليوم حىت ال تستزنف طاقة الطفل؛ فال يتمكن من 
الرتكزي خالل فرتة التعلم.

إعداد جدول الستخدام اجلهاز اإللكرتوين بني اإلخوة إذا مل يتوفر لكل واحد منهم.

نصائح تعليمية يمكن ألولياء األمور تطبيقها مع أطفاهلم

تعّرف عىل خطة التعليم عن بعد ا�طّبقة يف ا�درسة واجلداول الدراسية، بما يف ذلك مواعيد تسليم 
الواجبات وأوقات احلصص االفرتاضية واالختبارات وغريها.

حافظ عىل الروتني وتأكد من إعداد جدول يومي يالئمك أنت وطفلك.

ننصحك باستغالل وقت الصباح للدراسة قبل ذهابك إىل العمل.

اطلب من ا�درسة موافاتك بالواجبات وجداول االمتحانات بشكل مسبق، إن أمكن، ليتسىن لك التحضري 
هلا بشكل مناسب وتسليمها يف ا�وعد ا�حدد.

قّسم ا�هام عىل أفراد العائلة، مثل مهمة اإلرشاف عىل دراسة الطفل وتقديم ا�ساعدة مىت احتاجها.

تواصل مع جهة عملك لرتى ما يمكنهم تقديمه لك من دعم خالل هذه الظروف االستثنائية.

اطلب من ا�درسة توفري دعم ا�علمني أو اإلداريني خالل أوقات مرنة مناسبة لك.

اطلب من ا�درسة توفري أرقام االتصال ا�خصصة ألولياء األمور، وأرقام اتصال الدعم الفين.

نصائح ألولياء األمور العاملني



األجهزة واألدوات ا�ساعدة
يف عملية التعليم عن بعد

(اطلع عىل الصور يف ا�لحقات)

اجلهاز األسايس للتعليم
(مثل: الكمبيوتر والكمبيوتر ا�حمول وغريها)

الطابعة
وا�اسح الضويئ

لوح من الفّلني لتثبيت
ا�واد ا�تنوعة للطفل

(USB) أجهزة الذاكرة ا�حمولة

بطاقات تعليمية

لوح أبيض صغري
مع أقالم ملونة

أوراق الصقة للمالحظات

ملفات مصنفة باأللوان

القرطاسية األساسية
(مثل: األقالم وا�محاة والدفاتر

واألدوات اهلندسية وغريها)

ميداليات وملصقات تحفزيية
(توزع كهدايا ومكافآت)

يخ ا�همة تقويم شهري معلق عىل احلائط لتحديد التوار
مثل مواعيد تسليم الواجبات وأداء االختبارات

أدوات تعليمية إضافية �ا توفره ا�درسة
12(مثل أدوات التجارب العلمية).
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ينبيغ ا�حافظة عىل سالمة الطفل وإبقائه بعيداً عن مخاطر اإلنرتنت. وستجدون يف سياسات تكنولوجيا ا�علومات والتعّلم عرب اإلنرتنت 
ا�طّبقة يف ا�درسة حالياً مجموعة من اإلرشادات �ساعدتكم عىل تطبيق معايري األمن اإللكرتوين وتأمني سالمة األطفال. ننصحك بقراءة 

ية. هذه السياسات بعناية واتخاذ ما يلزم من إجراءات احرتاز

يتعني عليك كويل أمر يف هذه الفرتة أن ترفع من شدة ا�الحظة والوæ لضمان سالمة طفلك عند استخدام االنرتنت. وكما ذكرنا سابًقا، 
ننصحك بوضع جهاز التعّلم يف منطقة مشرتكة يف ا�زنل ليبقى تحت إرشافك.

اّطلع دائماً عىل ما يتم تبادله من مواد ومعلومات بني طفلك وأقرانه وا�درسة أو أي جهة خارجية. سيَمكّنك ذلك من معرفة مستوى 
طفلك ومدى تقدمه أكاديمياً، باإلضافة �راقبة إذا كان الطفل يقوم بنرش بياناته الشخصية، مثل بيانات االتصال أو السكن، مع أي شخص 

غريب، أو إذا ما كان يتعرض �واد غري مناسبة.

يف حال الحظت وجود مواد غري مناســبة يف ا�واقع اليت يزورها طفلك، قم باإلبالغ عن ذلك للمدرســة فوراً. وتحاور مع أطفالك بشــكل 
مستمر حىت تتمكن من معرفة ما إذا كان أي منهم قد تعرض لسلوك غري مالئم عرب اإلنرتنت. وال تتهاون يف اتخاذ اإلجراء الالزم فوراً 

والتواصل مع ا�درسة حول ذلك.

من ا�فيد أيضاً أن تقوم بتثبيت برنامج للرقابة األبوية عىل اجلهاز، للتمكّن من مراقبة نشاط طفلك عىل اإلنرتنت، والتحكم يف الوقت الذي 
يقضيه عىل اجلهاز، باإلضافة إىل إمكانية حظر ا�حتوى غري ا�ناسب وغري ا�طلوب ضمن ا�نهاج التعليمي يف ا�درسة. يمكنك االطالع عىل 
قائمــة برامــج الرقابــة األبويــة ا�قرتحــة ووصًفــا موجــًزا عــن كٍل منهــا يف ا�لحقات. كما ننصحــك أيًضا باحلصول عىل قائمة تطبيقات التعليم 

وا�وارد التعليمية اإللكرتونية وا�نصات اليت ستستخدمها ا�درسة خالل هذه الفرتة.

ضمان أمن وسالمة الطفل عىل االنرتنت:
ماذا يمكن لويلّ االمر أن يفعل



14

قم بتثبيت برنامج الرقابة األبوية حلظر ا�حتوى غري ا�ناسب وا�واقع اإللكرتونية غري ا�طلوبة ضمن خطة
التعليم عن بعد (يمكنك االطالع عىل قائمة برامج الرقابة األبوية ا�قرتحة يف ا�لحقات).

تأكد من وضع األجهزة ا�ستخدمة يف مكان مشرتك ومكشوف أمام اجلميع.

اّطلع عىل سياسات ا�درسة لتقنية ا�علومات واألمن اإللكرتوين. 

احتفظ ببيانات االتصال لألشخاص ا�عنيني يف ا�درسة، يف حال احتجت لإلبالغ عن األنشطة اإللكرتونية. 

سارع باإلبالغ ا�درسة عن أي نشاط إلكرتوين غري مناسب عىل منصات التعليم اليت حددتها ا�درسة.

اطلب اجلدول الزمين للحصص االفرتاضية بشكل مسبق.

اطلــب احلصــول عــىل قائمــة تطبيقــات التعليــم وا�وارد التعليمية اإللكرتونية وا�نصات اليت ستســتخدمها
ا�درسة خالل هذه الفرتة.

قائمة التحقق من األمن اإللكرتوين 
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اسرتاتيجيات التأقلم:
كيف يمكنك مساعدة طفلك

عىل التأقلم مع األوضاع الراهنة؟

حافظ عىل األنشطة العائلية كا�عتاد، بما فيها األوقات ا�حددة للنوم.

كن صبوراً ومتسامحاً.

طمنئ طفلك باستمرار (سواء بالكالم أو األفعال).

شجعه عىل التعبري عن نفسه باللعب والتمثيل ورواية القصص.

يمكنك السماح ببعض التغيري البسيط يف روتني النوم خالل هذه الفرتة. 

ه; طفلك للنوم من خالل األنشطة اهلادئة وا�ريحة اليت ال تتطلب 
ا�جهود اجلسدي. 

تجنب األخبار السلبية يف وسائل اإلعالم.

مرحلة ما قبل ا�درسة
حافظ عىل األنشطة العائلية كا�عتاد، بما فيها األوقات ا�حددة للنوم.

أظهر قدًرا كافًيا من الصرب والتسامح لطمأنة الطفل.

نّظم األنشطة اخلاصة باللعب واسمح لطفلك بالتواصل مع أصدقائه
من خالل اهلاتف أو ا�حادثة عرب االنرتنت.

ين الرياضية بانتظام. شجع طفلك عىل ممارسة التمار

شارك طفلك يف األنشطة التعليمية (كتب التمارين أو األلعاب التعليمية).

حدد مهام مزنلية واضحة وشارك يف أدائها.

ضع قوانني بسيطة وواضحة واحرص عىل تنفيذها.

ناقش طفلك يف موضوع العدوى وتجاوب مع تساؤالته.

شجع طفلك عىل التعبري عن نفسه من خالل اللعب واحلوار.

يز السلوكيات الصحية واحلفاظ  ساعد طفلك عىل طرح أفكار مبتكرة لتعز
عىل األنشطة العائلية ا�عتادة. 

تجنب األخبار السلبية يف وسائل اإلعالم.

من عمر 6 – 12 سنة
حافظ عىل األنشطة العائلية كا�عتاد، بما فيها األوقات ا�حددة للنوم.

أظهر قدًرا كافًيا من الصرب والتسامح والطمأنينة. 

ين الرياضية بانتظام. شجع عىل ممارسة التمار

 شجع عىل ا�حافظة عىل العادات اليومية. 

ناقش موضوع العدوى وشجعه عىل التحدث حول خرباته وما 
يسمعه عن العدوى من اآلخرين (ال تستخدم أسلوب اإلجبار).

اسمح البنك بالتواصل مع أصدقائه من خالل اهلاتف أو ا�حادثة عرب 
االنرتنت أو ألعاب الفيديو.

شارك ابنك يف ا�هام العائلية، بما يف ذلك األعمال ا�زنلية، وتقديم
ا�ساعدة لألشقاء األصغر سناً، وأرشكه يف وضع االسرتاتيجيات ا�ناسبة

يز السلوكيات الصحية. لتعز

تجنب األخبار السلبية يف وسائل اإلعالم. 

من عمر 13 - 18

The National Child Traumatic Stress Network :صدر�ا

ية، وســتجد تختلف طرق تعامل االطفال مع التغريات احلاصلة بســبب فريوس كوفيد19- بحســب ا�رحلة العمر
فيما ييل بعض األســاليب ا�ناســبة �ســاعدة طفلك عىل التأقلم:  



تطلعاتنـــــــا للمســــــــــــــتقبل
نوّد يف اخلتام التأكيد عىل الدور اهلام الذي يؤديه أولياء األمور يف ضمان أمن وســالمة أبنائهم وحمايتهم من جميع أنواع ا�خاطر، ســواء كانت 

جسدية أو عرب االنرتنت. كما تعترب مشاركتكم ألطفالكم بالدراسة يف هذه ا�رحلة من أهم مقومات نجاحهم أكاديمًيا.

ال ترتددوا بالتواصل مع دائرة التعليم وا�عرفة أو ا�درسة أو معلمي الصفوف يف أي وقت خالل هذه الفرتة. كما يمكنكم متابعة احلسابات الرسمية 
للدائرة عىل شبكات التواصل االجتماæ، واالطالع عىل األسئلة ا�تكررة للحصول عىل أحدث ا�علومات حول كل ما يتعلق بتعطيل ا�دارس.

adek_insta:اخلط الساخن ا�خصص ألولياء األمور
+971 56 377 1833 adek_tweet
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ا�لحقـــــــــــــات
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بعض األجهزة واألدوات ا�ساعدة يف عملية التعليم عن بعد

طابعة

ميداليات
توزع كهدايا ومكافآت

أدوات تعليمية إضافية �ا توفره ا�درسة
(مثل أدوات التجارب العلمية)

ماسح ضويئ

يخ ا�همة تقويم شهري معلق عىل احلائط لتحديد التوار
مثل مواعيد تسليم الواجبات وأداء االختبارات

ملصقات تحفزيية

لوح أبيض كبري

أوراق الصقة
للمالحظات

بطاقات تعليمية

لوح من الفّلني لتثبيت
ا�واد ا�تنوعة للطفل

ملفات مصنفة باأللوان

لوح أبيض صغري
18مع أقالم ملونة
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نموذج اجلدول اليومي لألنشطة التعليمية والعامة
ألولياء أمور األطفال الصغار

فيما ييل نموذج جلدول يومي يمكن لويل األمر تعديله حسب احلاجة خالل فرتة التعليم عن بعد.
هذا اجلدول مخصص ألولياء األمور ا�تواجدين يف ا�زنل.

الفطور الصبايح، ترتيب الرسير، وضع مالبس النوم يف سلة الغسيل.االستيقاظ من النومقبل 9:00 صباحاً

ين الرياضية البسيطة.النشاط الصبايح خارج ا�زنل9:00 - 10:00 صباحاً النشاط البدين الصبايح، كا�يش أو التمار

البطاقات التعليمية، قراءة الكتب، األنشطة التعليمية وغريها (بدون استخدام األجهزة اإللكرتونية).وقت التعّلم10:00 - 11:00 صباحاً

اللعب بمكعبات الليجو أو الرسم أو األشغال اليدوية، أو الطبخ، أو تعلم ا�وسيقى... إخل.وقت اإلبداع11:00 - 12:00 ظهراً

وجبة الغداء12:00 ظهًرا

تنظيف وتطهري جميع األسطح وا�ناطق األكرث استخداًما يف ا�زنل.وقت األعمال ا�زنلية12:30 ظهراً

أخذ قيلولة أو القراءة أو ألعاب الذكاء.وقت الراحة1:00 - 2:30 ظهراً

استخدام تطبيقات التعليم ومحتوى التعليم اإللكرتوين والعروض التعليمية ومقاطع الفيديو وغريها.فرتة التعّلم2:30 - 4:00 ظهراً

اللعب يف اخلارج، أو ا�يش أو ركوب الدراجات اهلوائية.النشاط اخلاريج لفرتة ما بعد الظهر4:00 - 5:00 عرصاً

وجبة العشاء5:00 - 6:00 عرصاً

برامج مناسبة لألطفال.مشاهدة التلفزيون أو أي نشاط عائيل6:00 - 8:00 مساًء

وقت النوم8:00 مساًء
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الفطور الصبايح، ترتيب الرسير، وضع مالبس النوم يف سلة الغسيل.االستيقاظ من النومقبل 9:00 صباحاً

ين الرياضية.النشاط الصبايح خارج ا�زنل 9:00 - 9:30 صباحاً النشاط البدين الصبايح، كا�يش أو التمار

فيديوهات تعليمية 9:30 - 10:00 صباحاً
يخ.. إخل) (ا�ادة: علوم، تار

أوقف الفيديو كل عرش دقائق واطرح األسئلة، ثم اختتم الفيديو بمجموعة أسئلة �دة خمس دقائق.

اخرت مادة دراسية وقم بإنجاز ا�هام ا�حددة من ا�درسة. يمكن لويل األمر تقديم ا�ساعدة إذا لزم األمر.درس اليوم10:00 - 11:00 صباحاً

وجبة الغداء12:00 ظهراً

إنجاز مهام القراءة ا�طلوبة من ا�درسة. يمكن لويل األمر أن يطلب من الطفل القراءة بصوت عاٍل ومن ثم مناقشته فيما قرأ.وقت القراءة11:00 - 11:30 صباحاً

ركوب الدراجة اهلوائية أو لعب كرة السلة أو أي نشاط بدين آخر.نشاط خاريج11:30 - 12:00  ظهراً

إنجاز الواجبات ا�درسية يف ا�زنل.الواجبات ا�درسية 12:30 - 2:00 ظهراً

شاهد فيديو تعليمي �ادة أخرى.مشاهدة فيديو تعليمي2:00 - 2:30 ظهراً

وقت حر2:30 ظهراً – فما بعد

نموذج اجلدول اليومي لألنشطة التعليمية والعامة
ألولياء أمور األطفال األكرب سنÔا واألكرث استقاللية

فيما ييل نموذج جلدول يومي يمكن لويل األمر تعديله حسب احلاجة خالل فرتة التعليم عن بعد.
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FamiSafe
يخ التصفح عىل هواتف األبناء. حيث يمكنك التحقق من ا�واقع اليت زارها  يسمح هذا التطبيق لويل االمر بالتحقق من تار
الطفــل ومــدة بقائــه عــىل كل موقــع. يمكنــك أيًضــا تعيــني تنبيهــات لكلمــات محددة، وتحديد األوقات اليت ال يمكن لطفلك 

استخدام اهلاتف ا�حمول فيها.

قائمــــــة برامج الرقابــــــة األبوية ا�جانيــــــة*

الوصفاسم الربنامـــــج

Norton Online Family
يسمح هذا الربنامج ألولياء األمور مراقبة نشاط الطفل عىل وسائل التواصل االجتماæ، والوقت الذي يقضيه عىل اإلنرتنت، 
يارتها، وغريها من ا�زايا. هذا الربنامج متوافق  باإلضافة إىل احلصول عىل تنبيهات حول الربيد اإللكرتوين وا�واقع اليت تمت ز

.Android و iOS و Windows مع أنظمة

SocialShield

يسمح لويل االمر بتتبع ا�كا�ات والرسائل النصية وحظر ا�حتوى غري الالئق والتحكم باأللعاب والتطبيقات األخرى، كما 
.æة للموقع اجلغرايف. يَمكّنك هذا التطبيق أيًضا من مراقبة نشاط األطفال عىل وسائل التواصل االجتماEيوفر تحديثات حي

يعترب هذا الربنامج مفيداً إذا كنت قلًقا بشأن اطالع أطفالك عىل وسائل التواصل االجتماæ، حيث سيَمكّنك من استعراض 
نشاطهم عىل هذه ا�واقع بالكامل.

يمكن هلذا الربنامج حماية طفلك من االستغالل عرب اإلنرتنت أو التعرض �حتوى غري الئق، كما يتيح لك إمكانية استعراض 
نشاط طفلك عىل وسائل التواصل االجتماæ بالكامل. الربنامج متوافق مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية.

Windows Live Family Safety سيسمح لك هذا التطبيق القيام بتحديد مواعيد ،Microsoft Windows إذا كنت تستخدم األجهزة اليت تعمل بنظام
استخدام األجهزة، واحلصول عىل تحديثات حيEة للموقع اجلغرايف، والتحقق من جميع األنشطة عىل اإلنرتنت والكثري غريها.

Qustodio Free

OpenDNS Family Shield يسمح هذا التطبيق ألولياء األمور القيام بحظر ا�واقع غري ا�رغوبة عىل شبكة اإلنرتنت ا�زنلية بأكملها، ويشمل ذلك اهلواتف
الذكية وجميع األجهزة ا�تصلة باإلنرتنت من خالل هذه الشبكة. كما يحتوي عىل قائمة حظر تمنع ا�واقع غري ا�ناسبة تلقائياً.

MinorMonitor

Kidlogger.سيتيح لك هذا الربنامج التحكم ومراقبة نشاط طفلك عىل اإلنرتنت مع إمكانية معرفة مدة البقاء عىل اإلنرتنت

*يرىج مالحظة أن هذه الربامج ليست معتمدة من الدائرة، وقد تم إدراجها كإرشادات توجيهية فقط.


