تشارك العديد من األسر والطالب في جميع أنحاء لويزيانا في التعلم االفتراضي ألول مرة خالل العام الدراسي .2020-2021
لقد أمضى قادة النظام والمدرسة شهورً ا في التخطيط لهذه التجربة التعليمية الجديدة .يركز المعلمون على خلق تجربة آمنة وإيجابية
للطالب أثناء مشاركتهم في التعلم االفتراضي .هناك أولوية أخرى تتمثل في ضمان استمرار هذه الدروس االفتراضية في تقديم نفس
التعليمات عالية الجودة التي تتوقعها األسر من التعليم التقليدي وجها ً لوجه .تدعم وزارة التعليم في لويزيانا األنظمة والمدارس في هذا
التخطيط من خالل مبادرة البداية القوية لعام  .2020نحن نعمل مع المعلمين لوضع توقعات واضحة وتقديم موارد مفيدة لألسر
 .يمكن لألسر استخدام هذا الدليل االفتراضي للحصول على فهم أفضل لما قد يبدو عليه التعليم االفتراضي وكيف يمكنهم دعم أطفالهم
بشكل أفضل .هذا الدليل يركز على التعليم االفتراضي ،والذي يتم تقديمه من خالل التدريس والتعلم عبر اإلنترنت .إذا كانت لديك أي
أسئلة ،يرجى االتصال بمعلم طفلك أو التصال بمسؤول المدرسة.

كيف سيبدو التعلم االفتراضي لطفلي؟
•سيحصل الطالب يوميًا على أنشطة تعلم افتراضية تفاعلية وجذابة تعزز المحتوى على مستوى الصف الدراسي وتعطي األولوية لالحتياجات االجتماعية والعاطفية.
•سيشارك الطالب في نفس القدر من األنشطة التعليمية كما هو الحال في يوم دراسي نمطي ،كما سيتم تسجيل الحضور يوميًا.
•يمكن للطالب تجربة كل من التعليم بقيادة المعلم والتعليم الذاتي .قد يشمل ذلك مجموعة متنوعة من أنشطة التعلم التي تعتمد على الكمبيوتر واألنشطة امعتمدة على
الورق واألنشطة العملية.
•سيحصل الطالب على فرص منتظمة للتفاعل مع فريق عمل المدرسة والمعلمين واألقران.

كيف يمكن لطفلي الوصول إلى التعلم االفتراضي؟
•سيتمكن كل طالب من الوصول إلى جهاز خاص به (مثل الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي) مع اتصال مناسب باإلنترنت لمشاركة التعليمات عبر اإلنترنت
وإكمال المهام.
•كما هو الحال مع التعلم الشخصي ،سيستمر الطالب في استخدام مواد تعليمية عالية الجودة تدعم إمكانية الوصول والتوقعات العالية.
•سيتم توفير معدات إضافية و/أو تقنية مساعدة للطالب ،حسب االقتضاء ،وذلك لضمان وصول جميع الطالب ،بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي
اإلعاقة ،إلى التعليم االفتراضي.
•ستدعم األنظمة و/أو المدارس الطالب واألسر في فهم سياسات الخصوصية وكيفية استخدام المنصات واألدوات والمواد االفتراضية.
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كيف سيتم متابعة تقدم طفلي؟
•سيضع المعلمون توقعات واضحة وصارمة لعمل الطالب واإلبالغ بطرق قياس الفهم من خالل الواجبات والتقييمات.
•ستتلقى األسر والطالب نتائج التقييم والتحديثات المنتظمة حول تقدم الطالب على مدار العام الدراسي.
•قد يتلقى الطالب الدعم ،عند الحاجة ،فيما يتعلق بصالح الطالب والتقدم األكاديمي ،كما هو الحال أثناء التدريس الشخصي.
•سيستمر رصد تقدم الطالب نحو تحقيق أهداف التعلم المحددة في برنامج التعليم الفردي ( )IEPوخطة التكييف الفردية ( )IAPوخطة التعلم الفردية وخطة متعلم اللغة
اإلنجليزية ومشاركتها مع األسر والطالب كما هو الحال في التعلم الشخصي.

كيف سيتم دعم طفلي؟
•ستتاح لألسر والطالب فرص لطرح األسئلة وتلقي الردود في الوقت المناسب من المعلمين والمدراء والمستشارين.
•سيتلقى الطالب واألسر مالحظات محددة حول عمل الطالب وتقدمهم بشكل أسبوعي على األقل.
•سيتلقى المتعلمون على اختالف أنواعهم ،بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ،نفس المستوى من الدعم والخدمات ،إلى أقصى حد ممكن،
بما يتماشى مع خطة  IEPأو  IAPأو  ELالخاصة بهم كما هو الحال في التعليم الشخصي .في حين سيحصل الطالب على نفس المستوى من الدعم ،قد يتم تكييف
أشكال الدعم المحددة لتناسب بيئة التعلم االفتراضية.
•يمكن للطالب العمل مع مستشاريهم لتحديث خطط التخرج الفردية ( ،)IGPsوذلك لضمان أن جميع الطالب على المسار الصحيح للتخرج في الوقت المحدد.

كيف يمكن دعم طفلي خالل التعلم االفتراضي؟
•قم بعمل روتين يومي ،حتى يكون طفلك على دراية دائمة بأوقات التركيز على التعلم.
•خصص مكا ًنا هاد ًئا يمكن أن يكون بمثابة مكتبه في المنزل.
•حدد مدرب (مدربين) التعلم الذي سيدعم طفلك في المشاركة في العمل المدرسي ،خاصة لألطفال في مرحلة الحضانة حتى الصف الخامس واألطفال ذوي اإلعاقة.
•اجعل طفلك يضع أهدا ًفا قبل المشاركة في التعلم .على سبيل المثال ،اسأله" ،ما الذي تخطط لللقيام به اليوم؟ ماذا ستفعل إذا واجهتك مشكلة؟ كيف يمكنني أن أدعمك؟"
•بمجرد أن ينتهي طفلك من العمل المخصص لليوم ،اطلب منه أن يفكر .على سبيل المثال ،اسأله " ،ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا أنجزت اليوم؟ ما هو التحدي الذي واجهته اليوم؟"
•قدم لطفلك التشجيع المتكرر والتذكير حسب الحاجة.
•خالل فترات الراحة وساعات المساء ،شجع على القيام باألنشطة التي ال تتضمن الجلوس أمام الشاشات.
ً
متصل بمجتمع مدرسته ،وتوفير الدعم العاطفي له.
•تحلى بالصبر والمرونة مع نفسك ومع طفلك .ركز على ضمان تواصل المشاركة األكاديمية لطفلك ،وبقائه
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