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التعلم الشخصي أو التعلم عن ُبعد؟ 

2022-2021الدراسیةللسنةھامخیاراتخاذ
 

أیلول/سبتمبرفيالمدرسةإلىبالعودةوالموظفینبالطالبللترحیبُمتحمس)WRDSB(واترلومنطقةمدارسمجلس
أیلول/سبتمبر.في(أطفالكم)لطفلكالتعلمأسلوببشأنالھامالقراراتخاذكأثناءالتالیةالمعلوماتمراجعةالمھممن.2021

یرجى تذكر أن ھذا القرار ھو للعام بأكملھ. 
 

إلىبدعم طالبنا على أفضل وجھ، فإننا ندرك أیًضا أنھ بالنظربینما یؤِمن مجلس مدارس منطقة واترلو بأن التعلم الشخصي
مدارسُبعد. وتماشًیا مع توجیھات وزارة التعلیم، ُیخطط مجلسظروف فریدة، قد ترغب بعض األُسر بأن یتعلم طفلھا عن

اختیار برنامجأیلول/سبتمبر.  بعد مراجعة ھذه المادة، إذا رغبَت فيمنطقة واترلو لتقدیم خیار برنامج التعلم عن ُبعد في
خالل الرابطفیتعین علیك أن تستكمل نموذج طلب التعلم عن ُبعد منالتعلم عن ُبعد لطفلك (أطفالك) للعام الدراسي التالي،

 من أیار/مایو.بحلول الساعة الرابعة بعد الظھر من یوم الثالثباألسفل
 

التعلم عن ُبعد، فسوف نفترض أن طفلكم (أطفالكم) سیلتحقونإذا لم ُیكمل اآلباء نموذج طلب برنامجیرجى مالحظة:
التعلماألولیة أو في المدرسة ذات البرنامج الجاذب من أجلبالمدرسة شخصًیا وسوف ُنَعین الطالب (الطالب) في مدرستھ

الشخصي. إذا كان لدیك أسئلة، یرجى االتصال بمدرسة طفلك.  

التعلم والعافیة والصحة النفسیة 
الشخصي،الطالب وصحتھم النفسیة وعافیتھم ھو من خالل التعلمیعتقد مجلس مدارس منطقة واترلو أن الدعم األفضل لتعلم
زت تعلیقاتكم ذلك. لقد سمعنا من الطالب وأُسرھم الشخصي والتيوموظفینا عن أھمیة المدارس والفوائد الفریدة للتعلموقد عزَّ

تشمل:



تلبیة أفضل الحتیاجات األطفال صغار السن، وُمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، والطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة●
مستقل، والطالب الضعفاءالخاصة، والطالب الذین یواجھون صعوبات في العمل بشكل

مع األقران والُمربیندعم الصحة النفسیة وعافیة الطالب من خالل عالقات الرعایة●
تعزیز الشعور باالنتماء واالتصال والشعور المجتمعي للطالب●

في العاموعافیتھم سیكون أمًرا حاسًما في عودتنا إلى المدرسةرأینا من تعلیقاتكم أن التركیز على صحة الطالب النفسیة
واالنتماءالطالب وأُسرھم. سیكون ضمان العالقات القویة والمعارفالقادم. فقد كان العام الماضي ھذا صعًبا للغایة على

صفوف دراسیة آمنة وراعیة وشمولیة ومجتمعات مدرسیة یشعرأساسًیا في تعلم الطالب. وسُیعطي موظفونا األولویة إلنشاء
قوًیا باالنتماء.فیھا الطالب بأنھم مرئیین ومسموعین، ویختبرون شعوًرا

بیئات تعلُّم آمنة وصحیة في مدارسنا
المتعلقة بالصحة والسالمة، وبأن تستمر مدارسنا فيیظل مجلس مدارس منطقة واترلو ملتزًما باتباع جمیع البروتوكوالت

وسمحتجًدا،ضئیلبقدرإالمدارسنافي19كوفید-عدوىنقلیحدثلموأُسرنا،وطالبناموظفینادعموبفضلبأمان.العمل
أننأمل،2022-2021الدراسیةالسنةمدىعلىبفعالیة.باالستجابةواترلومنطقةفيالعامةالصحةدائرةمعشراكتنالنا

الَمحلیةآمنًا مع مواصلة العمل عن كثب مع دائرة الصحة العامةنستأنف العمل المنتظم مع مرور الوقت وعندما یكون ذلك
واالستدالل بمشورتھا وتوجیھ وزارة التعلیم.

التعلُّم االبتدائي الشخصي
حالًیا.  المتبعالتعلیمنموذج8الصفإلىاألطفالریاضفيللطالبالشخصيالتعلمسیتبع

من صف إلى آخر حسب مقتضیاتسیستمر ضم مجموعات الطالب حسب الصف، وسیتناوب الموظفون●
الجدول. 

یقدمون التعلیم لكل فصل ثابت/مجموعة. سیستمر التركیز على خفض عدد المتصلین بالمعلمین الذین●
تعلیمیة افتراضیة (مثل فصل جوجل الدراسي أوسوف یظل من المتوقع من المعلمین أن یحافظوا على بیئة●

دعت الحاجة إلى ذلك، أو حیث یتعین على أحدبرایت سبیس) من أجل دعم التحول إلى التعلم عن ُبعد إذا
الطالب عزل نفسھ لفترة محدودة من الزمن. 

التعلُّم الثانوي الشخصي
استئناف المزیدبھا حالًیا. وخالل السنة الدراسیة، نأمل أن نتمكن منسیبدأ التعلم الشخصي بمواكبة تدابیر السالمة المعمول

لتوجیھات دائرة الصحة العامةمن األنشطة واألعمال المنتظمة تدریجًیا، وذلك وفًقا

فصول دراسیة، ولكننا سنكون مستعدین لالستدارة باتجاهفي أیلول/سبتمبر، نعتزم تنظیم مدارسنا الثانویة إلى●
التعلیم ودائرة الصحة العامة.أربعة فصول دراسیة إذا لزم األمر، تبًعا لتوجیھ وزارة

ألف وباء، مع حضور مجموعة واحدة فقط فيفي الوقت الراھن، نتوقع أن یستمر وضع الطالب في مجموعات،●
واحدةحالًیا، إال أننا سمعنا مخاوفكم المتعلقة بفترة تعلیمیةكل یوم. وال یمكن تأكید الجدول الزمني الیومي المحدد

في الیوم واستراحة غداء بین الصفوف في أقرب وقتفي الیوم. نأمل أن نبدأ السنة و/أو ننتقل إلى حصتین
ممكن. 

الصحة العامة بإلغاء المجموعات وإتاحة الحضوربمجرد أن توصي توجیھات وإرشادات وزارة التعلیم ودائرة●
إلى تنفیذ تلك التغییرات بأسرع ما یمكن.  الیومي و/أو العودة إلى جدول زمني أكثر انتظاًما، سنتطلع

تعلیمیة افتراضیة (مثل فصل جوجل الدراسي أوسوف یظل من المتوقع من المعلمین أن یحافظوا على بیئة●
دعم التحول إلى التعلم عن ُبعد إذا دعت الحاجة إلى ذلك،برایت سبیس) باعتبارھا ممارسة تعلیمیة فعالة من أجل

من الزمن. أو حیث یتعین على أحد الطالب عزل نفسھ لفترة محدودة

برنامج التعلُّم عن ُبعد في أیلول/سبتمبر



سیقدم مجلس مدارس منطقة واترلو برامج ابتدائیة وثانویة عن ُبعد للطالب الراغبین في التعلم افتراضًیا. ستوضع برامج
مة ھذا العام. والتغییر في االسم ھو ببساطة لكي یعكس اللغة التي التعلُّم عن ُبعد على غرار برامج التعلُّم من مسافة الُمقدَّ

برامجإلى الفصول الدراسیة الشخصیة، ستكون قدرتنا على تقدیمتستخدمھا وزارة التعلیم. مع عودة عدد أكبر من الطالب
محدودة.2021-2020الفترةخاللتقدیمھتملمامماثلةمتنوعة

برنامج التعلم االبتدائي عن ُبعد
ریاضفيالكاملللیومبرنامجناواترلومنطقةمدارسلمجلسالتابع)ERLP(ُبعدعناالبتدائيالتعلمبرنامجسیقدم

الفرنسیةال یمكن لمجلس مدارس منطقة واترلو أن یضمن إضافة برامجاألطفال، والبرنامج اإلنجلیزي، والفرنسیة األساسیة.
ینبغي على األُسرلمحدودیة توافر ُمدرسي الفرنسیة المكثفة المؤھلین.المكثفة إلى برنامج التعلیم االبتدائي عن ُبعد نظًرا

المكثفة أن تنظر في مسألة التعلم الشخصي. وعلى غرارالراغبة في ضمان حصول طفلھم (أطفالھم) على برامج الفرنسیة
دقیقة225إلى180منالطالبسیتلقىالصفوف.متعددةدراسیةفصولُبعدعناالبتدائيالتعلمبرنامجسیشملالعام،ھذا
دقیقة. 40منھماكلمدةتغذیةفسحتيذلكفيبماالیوم،فيالمتزامنالتعلیممن

برنامج التعلُّم الثانوي عن ُبعد
مساراتجمیعفيصفكلفيالدراسیةالموادمنمحدودةمجموعة)SRLP(ُبعدعنالثانويالتعلمبرنامجسیقدم

ر محلًیا/أساسي، واإلعداد لمكان العمل، الجامعي. وقد أنھىوالتطبیقي، واإلعداد للكلیة، واألكادیمي، واإلعدادالبرنامج: الُمطوَّ
برنامج التعلمالقادم، وبالنسبة للطالب واألُسر الذین یختارون حضورطلبة المرحلة الثانویة بالفعل اختیاراتھم الدراسیة للعام

لتقدیم المواد التي یحتاجھا الطالب للمسار الذي یختارونھالثانوي عن ُبعد، یرجى مالحظة أنھ سیتم بذل كل جھد ممكن
للتخرج. 

منبرنامج التعلم الثانوي عن ُبعد، سیكون أمامھم خیار االنتقاءحیث یحتاج الطالب إلى مواد محددة غیر متاحة عن طریق
E-learningاإللكترونيالتعلمموادقائمة courses.إلىالوصولإمكانیةُبعدعنالثانويالتعلمبرنامجیتضمنولن

والفنون)IB(الدولیةوالبكالوریا)AP(المتقدموالتعیین)SHSM(العلیاالمھاراتفيالتخصصبرامجمثلالنظام،برامج
إال من خاللمن البرامج المدرسیة المتخصصة والتي لن تكون متاحةالمتكاملة والفرنسیة المكثفة/الفرنسیة الموسعة أو غیرھا

المدارس الشخصیة. 

الراھن،المدرسي والجدول الیومي لبرامجنا المنتظمة.  وفي الوقتسیتبع برنامج التعلم الثانوي عن ُبعد نفس الجدول الزمني
لم یكتملسنكون مستعدین لالستدارة نحو أربعة فصول إذا لزم األمر.نعتزم تنظیم مدارسنا الثانویة في فصول دراسیة، ولكننا

یتم ذلك، سیستمر العمل بھ للعام الدراسي كلھ.الجدول الزمني الیومي المحدد بصیغتھ النھائیة بعد، وحین

الفردیةالتعلیم الخاص وصفوف البرامج المتخصصة والخطط التعلیمیة
سیما الطالبشكل لدعم الطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة، والبیَّنت تجربتنا ھذا العام أن التعلم الشخصي ھو أفضل

إلى التعلیمستعود الفصول الدراسیة المجمعة وبرامج التعلیم البدیلفي الصفوف المجمعة وبرامج التعلیم البدیل. ولھذا السبب،
.2022-2021الدراسيالعامفيالشخصي

التعلیمیةبما یلزم من مساكن أو تعدیالت أو برامج بدیلة في خطتھمسیستمر دعم الطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة
).IEP(الفردیة

دعم األُسر بینما تتخذ قرارھا
بشكل(أطفالكم)، وصحتھ النفسیة وعافیتھ - أنتم تعرفون أطفالكممن المھم للعائالت أن تركز على أفضل ما یدعم تعلم طفلك
ر، ھذا القرارمع طفلكم ومعلمیھ أو موظفي الدعم.أفضل. إن ھذا قرار مھم ونشجعكم على مناقشة ھذه المسألة سیكونتذكَّ

Furtherمورًدا:وفَّرنالقدالدراسي.العاملكامل information to support families as they make a
decision.طفلك.  بمدرسةاالتصالیرجىأسئلة،لدیككانإذاأخرى،مرة

كیف تنتقي برنامج التعلم عن ُبعد

https://www.wrdsb.ca/learning/programs/secondary-school-information/e-learning/
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf


یجب على اآلباء أو مقدمي الرعایة الذین یرغبون أن یحضر طفلھم برنامج التعلم عن ُبعد في مجلس مدارس منطقة واترلو
مننطلبونحنأطفالھم.منلكلأولطفلھم،ُبعدعنالتعلمبرنامجطلبنموذجُیكملواأن2022-2021الدراسيللعام

بالتفضل بإكمال النموذجأطفالھم في برنامج التعلم عن ُبعدھؤالء اآلباء ومقدمي الرعایة الذین یرغبون في طلب مشاركة
 .2021أیار/مایومنالثالثیوممنالظھربعدالرابعةالساعةبحلول

انظر نموذج طلب التعلم عن ُبعد

فسوف نفترض أنإذا لم ُیكمل اآلباء نموذج طلب برنامج التعلم عن ُبعد،ُنذكر اآلباء بأن ھذا القرار یسري على العام بأكملھ.
الطالب (الطالب) في مدرستھ األولیة أو في المدرسة ذاتطفلكم (أطفالكم) سیلتحقون بالمدرسة شخصًیا وسوف ُنَعین
ولكنناالصعوبة على بعض األُسر في اتخاذ قرار في ھذا الوقت،البرنامج الجاذب من أجل التعلم الشخصي. نحن نقدر مدى

وبرامجنا وتزویدھا بالموظفین على النحو المناسب.نحتاج إلى وقت لضمان توفیر الموارد الالزمة لمدارسنا
 

والشمولیةللترحیب بأطفالكم في صفوفنا الدراسیة اآلمنة والراعیةشكًرا لمساھمتكم في مساعدتنا على اإلعداد. نحن جاھزون
.2021أیلول/سبتمبرفي

https://remotelearning.wrdsb.ca/

