
 ،ياء األمور األفاضلأول
ي   دروس م كلا فطل وجد ت ل   هكما تعلمون، فإن

 
ي دكم نزو و السادس من أبريل. ، حتى ( ISK)مدرسة منتظمة ف

 
  نبمزيد م هذه الرسالة ف

ي سوف يتلقاها التالميذ  المعلومات 
ي هذه المدة.  حول الدروس التى

 
 ف

 ومناقشتها مع أبنائكم.   ،بعنايةمات  قدر اإلمكان، ونطلب منكم قراءة هذه المعلو   خترصةمالمعلومات  هذه سنحاول أن نجعل 
 

 التعليم عن بعد: 
ي واليوم بالنظر  أمس قام المعلمون 

 
 ننطلق من هذه النقاط: اإلمكانيات المتاحة إلعطاء الدروس إىل أبنائكم،   ف

 تعليم عن بعد ال طريقة بسنبدأ   -
 بالنظام الرقمي مكان سنعمل قدر اإل  -
، أو ب فلك طتلقى  سوف ي  - ي

ون  يد اإللكنى لية عن طريق النر  
 قمية الر سائل الو ريق ط  (، عن Magister) رنامج الواجبات المن 

ي اليوم إلنهاء يحتاج ط -
 
 واجبه المدرسي فلك إىل ساعتي   ف

 
ي لوجقد تختلف كيفية ت

ي طفلك الدروس، وهذا يأنى
ي لقى

تم إعالمك من طرف  يأخرى. وس رات ومقر  ديها كتبل  ود العديد من الفصول التى
ف  ي   يةكيف ب المشر

 طفلك الوظائف المدرسية.   تلقى
 

نامج جعمل شاق، سنالهذا ن أبسبب ، و الدروسالمعلمون حاليا  يجهز  ا لجميع الفصل ابتداءا من التاسع عشر من  اهز  حاول أن يكون النر
نامج بشكل جيد ابتداءا من  . ونحن نأمل أتجريبيةعىل أنها أيام   مارس 20/ 19ومي  إىل ي ظر ن مارس، ونحن ن  يوم الثني   المقبل. ن يعمل النر

 
 . سية أقل من عدد الدروسئف والمهام المدر الوقت المطلوب إلنهاء الوظا 

 
، ونحن نطواجبات المن   وال  متابعة الدروس وتسليم الوظائف ي ذلك. لية إلزامي

 
 لب منكم مساعدتنا ف

 
 لمساعدة أبنائكم: نصائح 
 التدريسية المعتادة.   ة قيتمادا عىل نفسه من الطر أكنر اعمن خالل هذه الطريقة أن يكون التلميذ مستقال و  نطلب 

 تطيع مساعدة طفلك عىل التعلم بالطرق التالية:  تس 
تيب:     التخطيط والتر

ي الوقت المحدد. تستطيع أنت وطفلك أن  . أيلجدول نفسه كل يومضع جدول مع طفلك بحيث يكون ا 
قظ طفلك كل يوم ف 

ي هذا الجدول تحدد متى يجب أن يبدأ طفلك
ي المدرسة. لا  تضعا جدول، وف 

 عمل ف 
ي تنبيه:  

 الحركة.  و  قسطا من الراحةطفلك  يأخذ  أن  ينبغ 
ي 
ي الفيسبوك وال سيضعون هذه المواد  المدرسون ف 

احة.  النشاطتعليمات حول نستغرام ف   الحركي للطفل أثناء السنى
 

 الدراسة:  التعليم، ومكان
 نجز مهامه الدراسية. ك ليستطيع أن ي جهز مكانا لطفل
ياء  مخصص للدراسة وليس لش   شعر الطفل بأن هذا المكاناض أخرى، بحيث ي أغر  أو ل يستخدم هذا المكان لشياء من الفضل أ 

 أخرى. 
 :  المساعدة

ي تسجيل الدخولا، فمن الجيد أن تقوم بمساعدة طفلكبما أنك تعرف طفلك أكنر من
ن  . تستطيع مثال المساعدة ف  ت  عىل الننى

، وإنجاز الوظائف والواجوبدء اليوم الدر  كمبيوتر، وال لية مع  اسي  ا. بات المن  
كن   أثناء الدراسة. نعلم أنه ل يمكنك المساعدة بشكل  كما يمكنك مساعدة  

ن  قادر عىل  دائم، فإذا كنت مثال غطفلك عىل النى
ف أو الموجه. معل ي موقعنا وصفحإجابة السئلة فيمكنك التصال بالمشر

ف موجودة ف  نت.  ومات المشر ي الننى
يوجد بيانات  تنا ف 

ي جلسماء وعناوين ال
، ف  في   ي لجميع المشر

ون  يد اإللكنى  ميع القسام. نر
https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie 

 الحاسوب/ الكمبيوتر: 
للك طفلك جهاز  متل ي ي المن  

 ؟ كمبيوتر ف 
ي ذلك.  يمكنك استعارة كمبيوتر محمول من المدرسة

ف إذا كنت ترغب ف  ك المشر  ، اتصل بالمشر متى وأين يمكنك  ف وسيخنر
 الحصول عىل جهاز الكمبيوتر المحمول. 

 
 لمزيد من المعلومات واالتصال: 

سل  ويدك برسالة كل يوم جمعسن  ها كذلك عىل موق ة، لنى  : عىل الع عنا. تجدها  آخر المعلومات، وننشر  نوان التاىلي
https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Actueel 

 
ي معلدينا فضول 
احاتكم بكل رسور. ، نستقبل أفبتكم لهذه الطريقةرفة تجر ف   كاركم واقنى

 مع أطيب التحيات،  
Mariella van Driel 
Teamleider ISK 

https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Contact/Wie_is_wie
https://isk.davinci-leiden.nl/nl/Actueel

