تمكن عدم حالة في :الهدف COVID-19.بسبب المدرسة إىل الذهاب من يتمكن لم إذا تعليمه إىل الوصول لطفلك يمكن كيف)بعد عن التعلم( التعلم استمرارية
..النوعية جيد تعليم إىل الوصول عليهم يتعيي يزال فال  Covid-19 ،قيود بسبب بالمدرسة االلتحاق من األطفال  /الطفل
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 SWAYرابط إرسال سيتم).االختبار نتيجة انتظار  /المؤكدة  Covid-19حالة  /السفر بعد
ر
اإللكيوني الييد عيي  1للمستوى
الت المعلومات عىل سيحتوي والذي
التعلم إلكمال تحتاجها ر ي
من طفل كل لتمكيي أوك أكاديمية من موارد أساسي بشكل استخدمنا لقد.الميل في بعد عن
التعلم جانب سيستخدم .األساسية والمواد والرياضيات اإلنجليية اللغة في تعلمه مواصلة
الت الرياضيات مهامي•:التالية المنصات الزمتي الجدول في المستقل
مهامي•المعلم حددها ر ي
ر
اف الوطتي المؤتمر اكتب اقرأي•RockstarsيTTي•يSpellZone
اقرأNumbotsالعر ي
ر
اإللكيوني الييد عيي( الرعاية ومقدم الطفل أمر وىلي مع التواصل النظريةسيحدد
مكالمة أو
.التعلم رحلة )هاتفية

إىل الذهاب عىل قادرين غيي )األشقاء( الفرد
سبيل عىل(  Covid-19قيود بسبب المدرسة
العزل  ،المثال
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ر
ر
.SWAYاإللكيوني رابط
اإللكيوني الييد عيي  2المستوى من
المعلومات عىل سيحتوي والذي
 Microsoftباستخدام األطفال تعليم سيتم .الميل في بعد عن التعلم إلكمال تحتاجها ر ي
الت

حضور األوسع المجموعة أو الفقاعة تستطيع ال
إرسال سيتم Covid-19.قيود بسبب المدرسة

المسجل والتعلم المباشي التعلم يتضمن مدمجا تعليميا نهجيا هذا سيكون  SWAY.و Teams
الييد أو  /و  Microsoft Teamsعيي هذا كل تسجيل سيتم .المستقلة والدراسة
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ر
اإللكيوني الييد عيي  3المستوى من  SWAYرابط إرسال سيتم عىل قادرة غيي الرئيسية المرحلة  /بأكملها المدرسة
معلومات عىل سيحتوي والذي
 Covid-19.قيود بسبب المدرسة إىل الذهاب
هذا سيكون  SWAY.و  Microsoft Teamsباستخدام األطفال تعليم يجب :يىلي ما حول
سيتم .المستقلة والدراسة المسجل والتعلم المباشي التعلم يتضمن مدمجا تعليميا نهجا
ر
.اإللكيوني الييد أو  /و  Microsoft Teamsعيي هذا كل تسجيل

يوما  14مدار عىل وقتك تنظيم عىل لمساعدتك زمتي جدول يوجدي•.وتعزيزه السابق التعلم في النظر إلعادة فرصة األطفال لمنح العمل تصميم تمي• 1المستوى
الت  SWAYطريقة عىل األطفال سيحصل  ،األوليي اليوميي خاللي• 3:والمستوى  2المستوى ).األسبوع نهاية عطالت لحساب التعلم من أيام  10توفيي سيتم(
تركز ر ي
رائعة فرصة فهذه وبالتاىلي  ،قبل من تعلمناه ما مراجعة مواصلة إىل نحتاج  ،معرفتنا ثبات من التأكد أجل من أنه نعلم نحن .العام بداية من التعلم في النظر إعادة عىل
:األخضي : oاللوني ر
اليميي ذات الجلسات من مختلفة أنواع أربعة هناك سيكون .بك الخاص المدمج التعلم جدول سيبدأ  ،الثالث اليوم فيي•.المهارة هذه لممارسة لك
األزرق !oالمناسب الوقت في االرتباط فوق النقر من تأكد  -لتعليمك وجاهزا ر
اإلنينت عىل )الخاص معلمك عادةي( المدرسة من معلم سيكون  -المباشي التعلم
التعلم  :ي
منصات ستستخدم هنا  -مستقلة دراسة . o ORANGE:األخرى والوسائط الفيديو مقاطع باستخدام  SWAYsخالل من الجلسات هذه تدريس سيتم  -المسجل
 SWAYيحتوي سوفي•.الميل من األسبوعية اجتماعاتنا في المشاركة من ستتمكن  -التجمعات :األصفر .oمستقل بشكل التعلم إىل للوصول بك الخاصة ر
اإلنينت
مسبقا المسجلة والجلسات المباشي التعلم جلسات في "المشاركون" كـسيتضمن يظهرون الذين أولئك المعلمون سيالحظ .مختلفة دروس إىل روابط عىل تتلقاه الذي
ر
.اإلنينت بوابات عىل المعلم دخول تسجيل خالل من المستقلة الدراسة مراقبة من المعلمون سيتمكن .عملك تكمل أنك لتظهر لتعبئته نموذجا
هناك يكن لم إذا
•.المدرسة لسياسة وفقا ذلك بمتابعة الحضور فريق فسيقوم  ،التعلم إىل األطفال وصول عىل دليل
الت ر
الفية لتتبع كامل زمتي جدول إرسال سيتمي•.أدني كحد أوسع ومنهج والرياضيات اإلنجليية للغة مباشي درس عىل يوم كل ستحصل
.المدرسة في فيها تكن لم ر ي
عيي القراءة إىل الوصول لألطفال يمكني• 3.المستوى أو  2المستوى تطبيق تم إذا متعددة وكتب  ،بهم الخاص  ARكتاب الميل إىل األطفال سيأخذي•:مصادر
 The Oxford Owl.خالل من ر
اإلنينت

