
ي الدراسة
 
 أوصياء تالميذ المدارس االبتدائيةات ألولياء/ إرشاد  -االستمرار ف

——2 
10 

 

 

ي سن الدراسة (TESS) خدمة دعم التعليم التابعة لوكالة الطفل واألرسةرسالة 
 

  :ألولياء أمور األطفال ف

بشكل  IPAS مع خدمة إقامة الحماية الدولية بالتنسيق واألرسةتعمل خدمة دعم التعليم التابعة لوكالة الطفل 

ي مراكز 
ك لضمان ربط األطفال الذين يعيشون ف  ة إغالق  الحماية الدوليةإقامة  خدمة مشتر بالمدارس خالل فتر

 .المدارس

ي حي   أن المدارس ليست 
نحن ندرك بأنه قد تكون لديك مخاوف بشأن تعليم طفلك ألن المدارس مغلقة. فف 

ي 
 
مفتوحة، إال أنها توفر التعليم لألطفال من خالل التعلم عن بعد / التعلم المختلط. أنت كولي / وصي لألطفال ف

ي التحق بها  سن المدرسة
االبتدائية وما بعد االبتدائية، فإنه يجب أن تكون قادًرا عىل االتصال بالمدارس التر

. المدارس هي األفضل  ي / وسائل التواصل االجتماعي
ون  يد اإللكتر أطفالك، باستخدام موقع المدرسة / عنوان التر

ي قد تواجهها أنت أو أطفالك بخصوص العمل المد
 .رسي مكان لحل المشاكل التر

ي إل -
ون  ي االتصال بمدرسة طفلك وتحتاج إل مساعدة، فيمكنك إرسال بريد إلكتر

 
 إذا كنت تواجه أي صعوبة ف

IPASinbox@justice.ie   خدمة دعم التعليم التابعة لوكالة الطفل واألرسة إل استعالمكوسيتم إعادة توجيه 

 .من أجل الحصول عىل المساعدة والدعم

األطفال الذين انتقلوا مؤخًرا مع أرسهم إل مركز إقامة مختلف الوصول إل العمل المدرسي من ع بوسال يزال  -

ي مدرسة موقع سكنهم الجديد. 
 
 آخر قد مدرسة التحقوا بها إل أن يتم تسجيلهم ف

 خدمة دعم التعليم التابعة لوكالة الطفلإذا كانت لديك مخاوف بشأن المقاعد المدرسية ألطفالك، فستكون  -

ي إل:  واألرسة
ون  ي تأمي   مكان بالمدرسة. إذا كنت بحاجة إل مساعدة، يرجر إرسال بريد إلكتر

 
متاحة لمساعدتك ف

IPASinbox@justice.ie 

ي  خدمة دعم التعليم التابعة لوكالة الطفل واألرسةتعمل  -
 
لضمان  الدوليةخدمة إقامة الحماية مع المقيمي   ف

ربط طلبة سنة التخرج )طالب السنة النهائية( بالمدارس. سيكون مسؤولو الرعاية التعليمية عىل اتصال بالمراكز 

ي األسابيع المقبلة للتواصل مع أولياء األمور / طالب سنة التخرج لتقديم المشورة والدعم. 
 
 ف

خدمة دعم للفت انتباه  إقامة الحماية الدوليةخدمة  نصائح من أجل إرسال المراسالت إىل صندوق واردات

 : التعليم التابعة لوكالة الطفل واألرسة

ي كمشكلة مدرسية -
ون  يد اإللكتر   FAO TESS و  School Issueيرجر تسمية التر

 استعالم المدرسة. قم بتضمي   اسمك والمركز الذي تقيم فيه ورقم هاتفك وبعض معلومات  -
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،  عزيزي ولي األمر / الوصي

ة من إغالق المدرسة. ال شك أن هذا وقت غت   ي قد تجدها مفيدة خالل هذه الفتر
نحن نراسلك لدعمك وتزويدك بالمعلومات التر

معتاد ومقلق بالنسبة للعديد من اآلباء وأطفالهم حيث يتأقلمون مع طرق جديدة للعمل والعيش خالل األزمة الحالية. بالنسبة 
 
ً
، يعد هذا وقت ا بالتحديات حيث يسعون جاهدين للحفاظ عىل ست  األمور بشكل طبيعي لتالميذهم مع دعم للمدارس والمعلمي  

ً
ا مليئ

تعلمهم بطرق مختلفة تماًما عن تجربة الفصل الدراسي العادية. بدعم من أولياء األمور، فإن المدارس والمعلمي   تلعبون دوًرا رئيسًيا 
ي مساعدة الطالب عىل البقاء عىل اتصال مع اآلخر 

 
ي تعلمهمف

 
 .ين، والحفاظ عىل اهتمامهم بعملهم المدرسي والتقدم ف

ي هذا الوقت 
 
ل. وهي توضح كيف ستساعد المدرسة والمعلمون طفلك ف ي المت  

 
تهدف هذه اإلرشادات إل دعمك أثناء تواجد طفلك ف

عل
ُ
ا بالدعم المتاح من وتقدم لك بعض النصائح العملية حول كيفية دعم تعلم طفلك والحفاظ عىل سالمة طفلك. كما ت

ً
مك أيض

ي مدرسة خاصة، فيجب أن 
 
ي هذا الوقت. إذا كان طفلك يدرس ف

 
المدرسة ومن أي مكان آخر لك بصفتك أحد الوالدين أو الوصي ف

ي هذا الدليل مفيدة كذلك
 
 .تجد النصائح الواردة ف

؟ ي أن أتوقع من مدرسة طفلي
 ماذا يمكنن 

ل. يمكنك أن تتوقع أن  بهذا   ي التواصل ودعم تعلم تالميذهم من المت  
 
الوقت ستكون المدارس قد أعلمت أولياء األمور بنهجهم ف

 :تدعمك المدرسة والمعلمي   أنت وطفلك من خالل

 تشجيع

 البقاء عل اتصال

 تكليف باألعمال

 تقييمالالرد و 

 االستشارة

 التأكد من الوصول

ي هذا 
 
ي تعلمه ف

 
العمل لمساعدة طفلك عىل البقاء متحمًسا وإحراز تقدم ف

 الوقت الصعب

ا كيف 
ً
إعالمك بكيفية تواصلهم معك ومع طفلك خالل هذا الوقت وأيض

 يمكنك االتصال بالمدرسة، إذا وعندما تحتاج إل ذلك

 تخصيص العمل واألنشطة لطفلك بما يتماسى مع قدرته وتقدمه ومستوى الفصل

ي الوقت المناسب حول العمل الذي أكمله طفلك  تقديم
 
مالحظات مفيدة وف

 وأعاده إل معلمه

للحصول عىل تعليقات منك للتأكد من أن حجم العمل الذي قدموه السعي 

 يمكن إنجازه بالرغم من أنه يمثل تحدًيا كافًيا لطفلك

العمل معك إليجاد طرق لدعم تعلم طفلك حي   تكون التغطية ضعيفة أو ال 

 يمكنك الوصول إل األجهزة الرقمية
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؟  كم مرة أن أتوقع أن أسمع من مدرس / مدرسة طفلي

ي عىل معلمي الفصل، حيثما أمكن ذلك، التفاعل مع تالميذهم بشكل يومي أو عىل 
نصحت وزارة التعليم المدارس االبتدائية بأنه ينبع 

 .األقل عدة مرات كل أسبوع

بية الخاصة و / أو   إذا  ي بعض الحاالت يومًيا من قبل معلم التر
 
كان لطفلك احتياجات تعليمية خاصة، فيمكنك توقع اتصال منتظم وف

، فيمكنك توقع  مدرس الفصل. وإذا كان طفلك يتلفر دعًما من مدرس زائر للصمم / ضعاف السمع أو ضعاف البرص / المكفوفي  

 .زائراتصال منتظم من قبل ذلك المعلم ال

ي 
ي اليوم الدراسي العادي. إن عدد المرات التر

 
ا عن الدعم المقدم ف

ً
ل مختلف ي المت  

 
سيكون الدعم الذي تقدمه المدرسة لتعلم طفلك ف

تتفاعل فيها المدرسة والمعلمون معك ومع طفلك، وكيف يفعلون ذلك، سواء عن طريق المراسلة أو مكالمات الفيديو أو عىل 

ي تتضمن تك
، يعتمد عىل عدد من األشياءالمنصات التر  .ليف العمل أو التدريس المبارسى

التفاعل بشكل خاص عىل نوع االتصال الممكن لك وللمدرسة والمعلمي   وعىل النهج الذي يدعم تعلم طفلك بشكل أفضل  سيعتمد 

ل والفرص المتاحة  ي المدرسة والمت  
 
ا للتكنولوجيا وموارد الشبكة المتاحة ف

ً
ل. وستختلف هذه االتصاالت وفق ي المت  

 
أثناء وجوده ف

نامج العمل الذي خطط له المعلم لفصله للمدرسة لمشاركة المواد التعليمية  ا لتر
ً
ا وفق

ً
ي نسخة مطبوعة مع التالميذ. وسيختلف أيض

 
ف

 .الدراسي مع مراعاة احتياجات التعلم الخاصة بالتالميذ والموارد المتاحة والمتطلبات الخاصة للتعلم عن ُبعد

؟  كيف ستتواصل المدرسة معي و / أو طفلي

يمكنك أن تتوقع أن يكون التواصل بي   المعلمي   وبينك أو مع طفلك سيكون بشكل عام حول تعلمهم ومساعدتك عىل دعمه وقد 

ا 
ً
يتضمن العمل الذي سيطلب المعلم من طفلك القيام به بشكل مستقل وتوجيه التدريس من قبل المعلم. ستدعم المدرسة أيض

ا وبأن األ 
ً
 :يرام. قد تتضمن أنشطة التعلم الخاصة بهم مجموعة متوازنة من ىل ما مور عطفلك ليظل متحفًزا ونشط

 وع و  المهام معينة مثل األنشطة المكتوبة والعملية والعمل عىل مشى

  اضية ومقاطع الفيديو حول الدروس ت عند نت مثل الفصول االفتر وفر المرافق المناسبة، التعلم عتر اإلنتر

نت يوصي بها المعلم. والعروض التقديمية أو استخدام موارد   التعلم عتر اإلنتر

ي أو تطبيقات 
ون  يد اإللكتر  مثل التر

يجب أن تتلفر أنت وطفلك أنشطة تعليمية من المدرسة والمعلمي   عن طريق وسيلة أو اكتر

 Google االتصال أو موقع المدرسة. وإذا سمحت التكنولوجيا، فقد يشارك طفلك بانتظام مع معلمه / معلميه عىل منصات مثل

Classroom و Microsoft Office 365 و Edmodo ة من خالل استخدام أدوات مثل ي اجتماعات مبارسى
 
  Google أو يشارك ف

Meet  و Microsoft Teams و Webex . 
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لب من المدارس أن تكون عىل دراية بالتالميذ الذين قد ال يتمكنون من الوصول إل المرافق 
ُ
نت وتكييف األساليب لقد ط عتر اإلنتر

نت أو مع  ي الوصول إل اإلنتر
 
ي التعلم. إذا كنت تواجه صعوبة ف

 
ي الحصول عىل فرصة للمشاركة ف

 
بحيث يستمر هؤالء الطالب ف

ي يمكنهم وضعها 
تيبات البديلة التر  األجهزة والطابعات، فيتوجب عليك إخبار المدرسة أو مدرس الفصل حتر يتمكنوا من معرفة التر

 .لطفلك

ي مساعدتك طفلك عىل التعلم ومعالجة أي مخاوف. 
 
ا مكالمات هاتفية من المدرسة أو المعلم لتفقد طفلك، ودعمك ف

ً
قد تتلفر أيض

ي مواكبة المهام 
 
ا بشكل خاص إذا كان لطفلك احتياجات تعليمية خاصة أو يجد صعوبة ف

ً
سيكون االتصال الفردي المنتظم مفيد

ي  الموكلة إليه. سيكون هذا 
 
ي تحفت   طفلك أو دعم تعلم طفلك ف

 
ا إذا كنت تجد صعوبة ف

ً
ا أيض

ً
االتصال المنتظم مع المعلم مفيد

ل. إذا كان لدى المدرسة  لي  منسق اتصالالمت  
ا االتصال بهم بخصوص أي مخاوف قد (HSCL) مجتمعي للتعليم المت  

ً
، فيمكنك أيض

 .تكون لديك

ي إرشادات حول  تتوفر 
 
ي  االستمرار المزيد من المعلومات من الوزارة حول كيفية قيام المدارس والمعلمي   بدعم تعلم الطالب ف

 
ف

ها من الوثائق اإلرشادية المتعلقة بدعم المتعلمي   ذوي  الدراسة للمدارس االبتدائية وما بعد االبتدائية. تتوفر هذه الوثيقة وغت 

 .عىل موقع الوزارة عىل الويب Covid-19 صة والمعرضي   لخطر الحرمان التعليمي عىل صفحةاالحتياجات التعليمية الخا

؟  بمن أتصل إذا كان لدي استفسار أو مخاوف بشأن تعلم طفلي

بالوقت الحالي يجب أن تكون المدرسة قد نصحت بكيفية إجراء االتصال وبمن تتصل، إذا احتجت أنت أو طفلك إل مشورة أو كان 

ي يجب االتصال بها، فإن موقع المدرسة عىل الويب قد لديك أي 
استفسار أو قلق بشأن تعلم طفلك. إذا كنت غت  متأكد من الجهة التر

ي تطلبها
 .يوفر المعلومات التر

بية الخاصة نقطة اتصال مهمة و / أو دعم لك. يجب أن يكون مدير المدرسة أو نائبه قادًرا  سيكون مدرس الفصل و / أو مدرس التر

ي أي استفساراتأي
 
ا عىل المساعدة ف

ً
 .ض

ي مدرسة
 
ا DEIS إذا كان طفلك يدرس ف

ً
ل، فسيكون للمدرسة أيض ي المت  

 
و / أو منسق برنامج  (HSCL) منسق اتصال مجتمعي للتعلم ف

ل .(SCP) إكمال المدرسة والربط بي   موجود لتقديم المشورة وتوفت  المعلومات  (HSCL) منسق االتصال المجتمعي بالتعلم بالمت  

ل والمدرسة كما يدعم اآلباء من خالل ربطهم بخدمات أخرى مثل الدعم المجتمعي والخدمات األخرى. يدعم برنامج إكمال  المت  

ي وقت مبكر أو التالميذ الذين ربما توقفوا عن الذهاب إل المدرسة ألسباب  (SCP) المدرسة
 
التالميذ المعرضي   لخطر ترك المدرسة ف

ليك مراجعة مدرس الفصل الخاص بطفلك أو مدير المدرسة وسيتمكنون من إخبارك ما إذا كانت المدرسة لديها أي مختلفة. يجب ع

ي االتصال بهم
 
 .من هذين الدعمي   متاحي   ومساعدتك ف
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بوية الوطنية أو دعم آخر مثل عالج النطق و  اللغة لطفلك، فيجب عليك إذا كانت المدرسة تقدم دعًما من الخدمة النفسية التر

ي هذا الوقت
 
ي يمكن إجراؤها للحصول عىل الدعم ف

تيبات التر  .مراجعة المدرسة بشأن التر

ا بشأن مستوى االتصال بي   المدرسة و 
ً
ي  ماذا لو كنت قلق

؟ بين   أنا و / أو طفلي

إذا كنت تشعر أن مدرستك أو مدرس طفلك ال يتواصل معك و / أو طفلك، فيجب عليك االتصال أو إرسال رسالة نصية أو 

ي المقام األول. قد يكون الشخص المسؤول عن االتصال 
 
ي إل المدرسة أو مسؤول االتصال بالمدرسة ف

ون  إرسال بريد إلكتر

بية الخاصة أو  لي  منسقهو مدرس الفصل أو مدرس التر
  .أو مدير المدرسة HSCL االتصال المجتمعي للتعليم المت  

ي المدرسة. 
 
ا من المدرسة خالل أيام قليلة، يمكنك اتباع إجراءات الشكوى ف

ً
ا من أنك ال تتلفر رد

ً
إذا كنت قلق

ورة. تتوفر معلومات حول   يتضمن ذلك إحالة مخاوفك إل مدير المدرسة ثم إل رئيس مجلس اإلدارة عند الرص 

ي مدارس مجلس ك
 
ي قسم أولياء األمور عىل موقع الوزارة عىل الويب. إذا كانت هذه الحالة ف

 
يفية تقديم شكوى ف

ي (ETB) التعليم والتدريب
 
؛ تتوفر تفاصيل االتصال ف ، فإن يمكنك االتصال بمجلس التعليم والتدريب المحىلي

 .ETBI دليل

ي االتصال بالمدرسة للوصو 
 
ي حاالت أما إذا كنت تواجه صعوبة ف

 
ل إل إجراءات الشكاوى الخاصة بالمدرسة أثناء إغالق المدرسة ف

  schoolgovernance@education.gov.ie.الطوارئ، فيمكنك االتصال بالوزارة عىل

 

؟ ي دعم طفلي
 كيف يمكنن 

ي العمل مع جميع تالميذهم ولكن هناك أشياء  ليس
 
من المتوقع منك أن تكون معلم طفلك خالل هذا الوقت. سيستمر المعلمون ف

ل  .عملية يمكنك القيام بها كولي لدعم طفلك أثناء تعلمه من المت  

 

 
 
 
 
 

 يومي 
وضع روتي  

 

ي الوقت المعتاد، وضع وقت للوجبات، وأوقات  يتضمن
 
ذلك رؤية طفلك يستيقظ وينام ف

لية، وتمارين رياضية، والعمل المدرسي   .للعب وأوقات الفراغ، وأنشطة عائلية، وأعمال مت  

من المفيد رسم الروتي   مع طفلك حتر يشعر أنه كان أمامه بعض الخيارات فيما يتعلق  

ي تطويره بكيفية ست  يومه. حيث
 
م بالروتي   الذي ساعد ف  

 .من المرجح أن يلتر

ي االعتبار توفر األجهزة واستخدامها من قبل 
 
، يجب أن تأخذ ف  اليومي

عند إنشاء الروتي  

ل. قد تجد النصيحة من صفحة الويب للخدمات النفسية التعليمية  ي المت  
 
اآلخرين ف

 .جراءات روتينية جديدة لطفلكالتابعة للوزارة مفيدة من أجل إنشاء إ (NEPS) الوطنية

 

ي إيرلندا خالل هذا 
 
ي تم تطويرها خصيًصا لألطفال ف

امج التلفزيونية التر يمكن أن تساعد التر

 .الوقت عند تطوير روتي   تعليمي يومي يشجع طفلك

mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
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ا للتعلم
ً
كن مستعد

      

ي العثور عىل مكان يمكنه 
 
ا لروتي   تعلم طفلك إذا كان بإمكانك مساعدته ف

ً
       يمكن أن يكون مفيد

ا عن المشتتات بقدر اإلمكان. 
ً
ا جاهًزا ألي دروس أو فيه العمل بعيد

ً
يجب أن يكون طفلك أيض

أنشطة عن ُبعد مجدولة مع معلميه إذا كانت المدرسة تستخدم هذا النوع من االتصال وكانت 

 المناسبة. متاحة لك أنت / طفلك األجهزة والتكنولوجيا 

 

 

 

 

تحدث إىل طفلك 

وامدح جهوده

مع طفلك عن العمل الذي يتعي   عليه القيام به، والمواعيد النهائية إلعادة التحدث 

نت يمكن أن يساعده  ي ألي دروس عتر اإلنتر
العمل المكتمل إل معلمه والجدول الزمت 

ا أنك تقدر العمل الذي يقوم به. كما 
ً
ي الطريق الصحيح وسُيعلمه أيض

 
عىل إبقاءه مركًزا وف

ا وسيساعده عىل البقاء متحمًسا والشعور باإلنجاز عند أن الثناء عىل جهوده مهم أي
ً
ض

 .االنتهاء من األنشطة

 

 
 

 
تحقق من االتصاالت 

تك المدرسة أنها ستستخدمها  ي أختر
يجب عليك التحقق بانتظام من طرق االتصال التر

ي طرق االتصال للبقاء عىل اتصال بشأن تعلم طفلك. إذا واجهت 
 
أي صعوبات ف

حتر تتمكن من االتفاق ك إخبار المدرسة بأرسع وقت ممكن المستخدمة، فيتوجب علي

ل والمدرسة.   عىل طريقة للبقاء عىل اتصال تعمل بشكل أفضل لكل من المت  

 

 

 
 
 
 

 

إيجابيا كن

Home School Hub 

RTÉ2: 10.00am-12.00pm 

Monday to Friday 

Click the link below: 

Cúla 4 ar scoil 

TG4: 10:00am-10:30am 

Monday to Friday from 18 

January 2021 

 

Click the link below: 

https://www.cula4.com/en/shows/cula4-ar-scoil/
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ا أن 
ً
من المهم جد

ي 
 
تظل إيجابًيا ف

هذا الوقت وأن 

تحافظ عىل نهج 

متوازن بشأن كمية 

اللقطات اإلخبارية 

ي يتعرض لها 
التر

طفلك. قد تجد 

ا 
ً
الرابط التالي مفيد

عند التحدث مع 

طفلك حول  

: 19كوفيد 

Talking to 

 children and

young people 

-about Covid

19 

ا من المهم أ
ً
يض

تجنب التوترات 

حول العمل 

. إذا ظهرت  المدرسي

اي مشاكل، فيجب 

عليك أن تجري 

ي 
 
محادثة مع طفلك ف

الوقت الذي يكون 

ا 
ً
فيه كالكما مستعد

للتحدث. يمكنك 

ا االتصال بمعلم 
ً
أيض

الفصل أو المدرسة 

للحصول عىل 

 .المشورة

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-/covid-19.html
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ي دعم طفل يجد 
ل؟ كيف يمكنن  ي المن  

 
ي القيام بالعمل المدرسي ف

 
 صعوبة ف

ي التكيف مع العمل  
 
، من المهم أن تعرف بأنك وطفلك لستم وحدكم. يجد العديد من األطفال واآلباء صعوبة ف

ً
أوال

ل  .والتعلم من المت  

 

 
 
 
 

اكتشف السبب    

 
ل. قد الخطوة األول هي محاولة معرفة سبب صعوبة قيام  ي المت  

 
طفلك بالعمل المدرسي ف

لية الجديد، أو القلق بشأن الوضع  ي التعود عىل روتي   المدرسة المت  
 
يجد طفلك صعوبة ف

ي تعلمه، أو 
 
ا غت  متأكد مما هو متوقع منه ف

ً
الحالي أو الخوف من المستقبل. قد يكون أيض

ي مجال معي   من المنهج، أو ربما ل
 
ي التعلم أو ف

 
ديه مشكالت طبية. قد تكون يواجه صعوبات ف

 .توقعاتك أو توقعات المعلم غت  واقعية

 

 

 

 

 اكتشف ما الذي

يحدث

ي  مثل وقتابحث عن وقت هادئ الكتشاف ما يحدث لطفلك 
 
تناول كوب من الشاي أو ف

ديد من مشاعره وأفكاره ما إل ذلك. ساعد طفلك عىل فهم أن الع نزهة عىل األقدام أو 

ا للتعامل معه أو 
ً
وسلوكياته هي استجابات طبيعية للوضع الحالي ثم اكتشف طرق

 .معالجتها

 

اتفق عل 

روتي   جديد

قد تحتاج إل إعادة التفكت  أو االتفاق عىل روتي   جديد للتأكد من أنه واقعي وقابل 

ا لألنشطة الممتعةللتحقيق 
ً
ات راحة كافية ومتباعدة ووقت  .ويتضمن فتر

 

 
اكتشف 

اهتماماته

قد يكون من المفيد تشجيع طفلك عىل تحديد واستكشاف اهتماماته. أحيانا قد تساعد 

وع عىل تخفيف التوتر والقلق  احة من الروتي   للتعامل مع مشى
ومساعدة طفلك عىل االستر

كت   
 .إعادة التر

 

 

ا. إنهم  ال تخشى 
ً
من طلب المساعدة من المدرسة والمعلمي   الذين يعرفون تالميذهم جيد

يفهمون أن كل شخص يجد الوضع الحالي صعًبا للغاية وسيسعده دعمك أنت وطفلك. إذا  

ل، أو إذا كنت تشعر كانت هناك  ي المت  
 
مشكالت تؤثر عىل قدرة طفلك عىل إكمال العمل ف

 .أنه ليس من الممكن لطفلك إكمال حجم العمل المخصص، فالرجاء إخبار المدرسة بذلك

 طلب المساعدة
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عد؟
ُ
ا أثناء التعلم عن ب

ً
ي مساعدة طفلي عل البقاء آمن

 كيف يمكنن 

ا أن يترصف طفلك بمسؤولية  من
ً
نت أو عن ُبعد. من المهم أيض ا أثناء العمل أو الوصول إل المواد عتر اإلنتر

ً
المهم أن يظل طفلك آمن

ي 
ا من األشياء التر

ً
ا عدد

ً
نت. ستكون المدرسة والمعلمون قد اتخذوا خطوات بالفعل ولكن هناك أيض ي التعلم عتر اإلنتر

 
أثناء مشاركته ف

 :بها للمساعدة. وهي تشمل يمكنك القيام

 نت ي وضعها المعلم للنشاط عتر اإلنتر
 تذكت  طفلك باتباع القواعد التر

 نت مع معلم طفلك تيبات الخاصة بالفصول الدراسية عتر اإلنتر  الموافقة عىل التر

 نت  مراقبة نشاط طفلك عىل اإلنتر

  نت المالئمة لألطفال  بدعم من المدرسةتثبيت متصفحات الويب ومرشحات )فالتر( اإلنتر

 نت  تشجيع الجلسة الصحيحة لطفلك أثناء العمل عتر اإلنتر

ي المدرسة الحقوق والمسؤوليات والعقوبات 
 
نت ف تحدد "سياسة المدرسة االستخدام المقبول للطالب" الستخدام الطالب لإلنتر

. يجب عليك قراءة هذا المستند والت ي العمل المدرسي
 
 .أكد من فهمك لمتطلبات السلوك المناسبالمرتبطة باستخدام الكمبيوتر ف

نت عىل وصفحة webwise.ie/parents/ تتوفر مزيد من النصائح لآلباء واألطفال حول كيفية العمل بأمان عتر اإلنتر

 . Be Safe Online الويب

ي 
 
ا تقديم الدعم األرسي والخدمات المتعلقة بحماية ( Tusla) وكالة الطفل و األرسة يواصل العاملون االجتماعيون ف

ً
أيض

 seven  Parenting 24وصفحة  page19 -Covid الطفل. يمكنك الحصول عىل مزيد من المعلومات عىل صفحة

 pageعىل موقع توسال 

؟ ي سبتمنر
 
 ما هو الدعم المتاح إذا كان طفلي ينتقل إىل المدرسة ما بعد االبتدائية ف

ي مدرسة ما بعد المرحلة االبتدائية لشهر سبتمتر   إذا 
 
ا ف

ً
ا مؤكد

ً
، فيجب عليك التحدث إل 2020كان لطفلك ذو الصف السادس مكان

مدير المدرسة ومعلم الفصل حول انتقاله إل المدرسة ما بعد االبتدائية وأي معلومات تحتاجها من المدرسة من أجل المدرسة 

تيبات الخاصة بطالب السنة األول الجديدة. قد تكون مدرسة ما بعد  ا فيما يتعلق بالتر
ً
 .المرحلة االبتدائية عىل اتصال أيض

ي مدرسة ما بعد المرحلة االبتدائية لشهر سبتمتر 
 
ي الصف السادس مكان مؤكد ف

 
، فيجب عليك 2020إذا لم يكن لطفلك الذي ف

دير المدرسة، إذا لزم األمر، تفاصيل االتصال بمسؤول التحدث إل مدير المدرسة ومعلم الفصل وطلب مساعدتهم. سيقدم لك م

ي إل .(EWO) الرعاية التعليمية
ون   من ذلك، إرسال بريد إلكتر

ً
مع التأكد من ترك تفاصيل  tessinfo@tusla.ie أو يمكنك بدال

ها طفلك حالًيا وسيقوم مسؤول الرعاية التعليمية باالتصال بك ي يحرص 
 .االتصال واسم المدرسة التر

http://www.webwise.ie/parents/
http://www.webwise.ie/parents/
https://www.gov.ie/en/campaigns/be-safe-online/
https://www.tusla.ie/about/covid-19-update/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
https://www.tusla.ie/parenting-24-seven/
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؟ ي وىلي أمر أو وصي
 ما هي أشكال الدعم األخرى المتاحة ىلي بصفن 

بية وزارة من والوصول إل الموارد المقدمة من قبل  19توفر الوزارة معلومات محدثة عن أزمة كوفيد  :والتعليم الن 

ي للوزارة page-Covid 19 وكاالت مختلفة عىل صفحة
ون   .عىل الموقع اإللكتر

ي  األولياءسيكون الحفاظ عىل االتصال مع  :اآلخرين األولياءمن 
 
ات بمثابة دعم قيم لك ف اآلخرين للتحدث وتبادل الختر

ي المدرسة مصدًرا مهًما للمعلومات وطريقة للبقاء عىل اتصال األولياء أو جمعية األولياء هذا الوقت. قد يكون مجلس 
 
ف

ي ألولياء األمور )اآلخرين. قد تجد أنه األولياء مع المدرسة 
ا االتصال بالمجلس الوطت 

ً
ي من المفيد أيض

( من خالل االبتدان 

 .فيسبوك موقعه عىل الويب أو صفحته عىل

ي هذا الوقت  gov.ie/parents عىل األولياء مركز  :من المواقع األخرى
 
يوفر المعلومات والنصائح لألولياء وأرسهم ف

ي ذلك التعلم وتربية األطفال ودعم الوالدين
 
 .حول مجموعة من الموضوعات بما ف

 مواقع ويب ذات موارد تعليمية

 .دعم وزارة التعليممصادر التعلم عن بعد ويوفر روابط لخدمات  Scoilnet يحدد موقع •

ي للمعلمي   الدعم والموارد لألولياء وأطفالهم عىل الروابط التالية •
 :تقدم خدمات التطوير المهت 

o  Irish Independent Articles -PDST )تمت   يقدم مقاالت لآلباء)المقاالت األيرلندية المستقلة

ي   PDSTكتابتها من قبل 
 
 ف
ً
 Irish Independentوتنشى أسبوعيا

o  Online Tools Tutorials -PDST ( يتيح الوصول إل  )نت عن األدوات برامج تعليمية عتر اإلنتر

ة  امج التعليمية القصت  ي التعلم عن التر
 
ي قد يستخدمها طفلك لالنخراط ف

المتعلقة باألدوات الرقمية التر

ل ي المت  
 
 بعد ف

o  Digital Libraries -PDST ( يتيح لك الوصول إل مجموعة متنوعة من المكتبات )المكتبات الرقمية

لعتر اإلنتر  ي المت  
 
 نت لدعم تعلم القراءة والكتابة لألطفال ف

o  Sources of Information -PDST مصادر المعلومات( يتيح الوصول إل( Worldbook Online 

ي يمكن استخد
ها من مصادر المعلومات الموثوقة التر ي عمل وغت 

 
ل عندما يشارك التالميذ ف ي المت  

 
امها ف

وع  .المشى

o يوفر Ark ي الفنون عىل
 
 ark.ie/.مجموعة كاملة من الموارد لدعم مشاركة أطفال المدارس االبتدائية ف

ي تدعم السالمة
 مواقع الويب الن 

بوية الوطنية  • نصائح  National Educational Psychological Service (NEPS) تقدم الخدمة النفسية التر

 .19حفاظ عىل صحة األطفال والشباب أثناء كوفيد وموارد قيمة للمدارس واألرس لل

http://www.gov.ie/parents
https://www.scoilnet.ie/
https://www.pdst.ie/IrishIndepedendentArticles
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/onlinetoolstutorials
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/DigitalLibraries
https://www.pdst.ie/DistanceLearning/SourcesofInformation
https://ark.ie/
https://ark.ie/
https://www.education.ie/en/The-Department/Announcements/information-for-schools-preschools-and-third-level-institutions-on-the-coronavirus.html#15
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ا  In this Together campaign يوفر موقع حملة •
ً
الكثت  من النصائح حول كيفية االعتناء بصحتك العقلية والبقاء نشط

ي هذا الوقت19والبقاء عىل اتصال أثناء كوفيد 
 
ل ف ي المت  

 
 .. ويتضمن نصائح حول التأقلم ف

ي للمعلمي   مجموعة من موارد وأنشطة الرفاهية لألولياء واألطفال عىل الروابط التالية •
 :توفر خدمة التطوير المهت 

o PDST - distance learning 

o PDST - relaxation and self-regulation tools 

ونية تدعم األطفال ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة  مواقع إلكن 

ي للتعليم الخاص(National Council for Special Education لدى  •
موارد مفيدة ألولياء أمور األطفال  )المجلس الوطت 

  resources-ncse.ie/parent.ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة عىل

لألطفال والشباب المصابي   بالتوحد من خالل  19 عىل توضيحات حول وضع كوفيد  s website’AsIAm يحتوي موقع  •

ل ي المت  
 
 .استخدام القصص االجتماعية. كما أنه يوفر موارد للتعلم ف

للتوحد نصائح عتر وسائل التواصل االجتماعي لمساعدة األطفال والشباب عىل التعامل مع أزمة كوفيد  ( Middletown) يصدر مركز ميدلتاون

 .middletownautism.com-19. يمكن الوصول إل موارد األولياء واألطفال عىل موقع 

https://www.gov.ie/en/campaigns/together/
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/distancelearning
https://www.pdst.ie/primary/healthwellbeing/relaxationandself-regulationtools
https://ncse.ie/
https://ncse.ie/parent-resources
https://ncse.ie/parent-resources
https://asiam.ie/
https://www.middletownautism.com/
https://www.middletownautism.com/

