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  األمر، ول  / الوالد عزيزي
 

  قد تجدها مفيدة خالل  نكتب إليك لدعمك
ةهذه الوتزويدك بالمعلومات الت    تشهد  فت 

إغالق  الت 
. ال شك أن هذا وقت غتر عادي ومقلق للعديد من اآلباء وأطفالهم حيث يتكيفون مع طرق جديدة رساالمد

ن ، يعد هذا أيضا وقتا صعبا حيث يسعو ير  والمدرسللعمل والعيش خالل األزمة الحالية. بالنسبة للمدارس 
جاهدين إلبقاء األمور عىل طبيعتها لحد ما لتالميذهم بينما يدعمون تعليمهم بطرق مختلفة تماما عن 

  مساعدة التالميذ عىل دوًرا رئيس والمدرسونب المدارس التجربة الدراسية العادية. وبدعم من اآلباء، تلع
ا ف 

  تعلمهمالبقاء عىل اتصال باآلخرين، والحفاظ عىل اهتمامهم بعملهم المدرس  
 . والتقد  ف 

 
 
 
ل. ويوضح كيف ست   المت  

ساعد المدرسة والمدرسون يهدف هذا الدليل إل دعمك أثناء وجود طفلك ف 
  هذا الوقت ويقد  لك بعض النصائح العملية حول كيفية دعم تعلم طفلك والحفاظ عىل أمانه.  

طفلك ف 
  هذا الوقت. إذا كان طفلك 

ا بالدعم المتاح من المدرسة وأماكن أخرى لك كأب أو ول  أمر ف 
ً
ك أيض كما يختر

 
 
  هذا الدليل م  صييرتاد مدرسة خاصة، فيجب أن تجد أيضا بأن الن

ا فيدةحة الواردة ف 
 
 .جد

 

؟   ماذا أستطيع أن أتوقع من مدرسة طفلي
 

  التواصل ودعم تعلم تالميذهم 
بحلول هذا الوقت، ستكون المدارس قد جعلت اآلباء عىل دراية بنهجهم ف 

ل. يمكنك أن تتوقع قيا  المدرسة والمدرسون بدعمك أنت وطفلك من خالل  :من المت  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  هذا الوقت 

  تعليمه ف 
العمل لمساعدة طفلك عىل البقاء متحفًزا وإحراز تقد  ف 

 الصعب
 
 
 

 التشجيع

 

 

 
 
 مه ومستوى القسمتكليف طفلك باألعمال واألنشطة بما يتماسى مع قدرته وتقد

 
 البقاء عل اتصال

 
 

  هذا وإحراز تقد  للدراسة العمل لمساعدة طفلك عىل البقاء متحفًزا 
 
  تعليمه ف

 
ف

 . عبالوقت الص  
 
 
 

 التكليف بالعمل

 

 

  الوقت المناسب حول العمل الذي أكمله طفلك وأعاده إل  مفيد  تقييمتقديم 
 
وف

 .سهدر  م  
 
 

 التغذية الراجعة

 

طلب المالحظات التقييمية منك للتأكد من أن مقدار العمل الذي قاموا بتقديمه 
  نفس الوقت يمثل تحديا كافيا لطفلك يمكن إدارته ولكنه
 ف 

 
 

 

 المستشارة

 

 

  
 

  تكون فيها التغطية  العمل
  األماكن الت 

معك إليجاد طرق لدعم تعلم طفلك ف 
 ضعيفة أو ال يكون لديك إمكانية الوصول إل األجهزة الرقمية

التحقق من 

 إمكانية الوصول
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ي  كم 
؟ةمدرساتصاال من  أن أتلق  فبها أتوقع  عدد مرات الت   / مدرسة طفلي

 
 
 
مكن، مع أس  األقسا ، حيثما االبتدائية بأنه يجب أن يتفاعل مدر  عليم والمهارات المدارس نصحت وزارة الت

  .التالميذ بشكل يوم  أو عىل األقل عدة مرات كل أسبوع

 
  بعض الحاالت طفلك احتياجات تعليمية خاصة، في  لدى إذا كان 

مكنك أن تتوقع االتصال المنتظم وف 
ما يتلق  طفلك الدعم من مدرس زائر أو مدرس القسم. عندمدرس التعليم الخاص و/ اليوم  من قبل 

/ للص   ضعاف البرص، يمكنك توقع اتصال منتظم من قبل ذلك المدرس م/ضعاف السمع أو للمكفوفير 
 .الزائر

 
  اليو  الدراس  العادي. يعتمد 

ل عن الدعم المقد  ف    المت  
سوف يختلف دعم المدرسة لتعلم طفلك ف 

  تتفاعل فيها المدرسة 
والمعلمون معك ومع طفلك، وكيف يفعلون ذلك، سواء عن طريق عدد المرات الت 

 ،   تتضمن تكليف بعمل أو التدريس المباشى
المراسلة أو مكالمات الفيديو أو التفاعالت عىل المنصات الت 

 .عىل عدد من األشياء
 

 عىل وجه الخصوص، سيعتمد التفاعل عىل نوع التواصل الممكن لك وللمدرسة والمدرسير  وعىل النهج
ا للتكنولوجيا 

ً
ل. سيختلف هذا التواصل وفق   المت  

الذي يدعم تعليم طفلك بشكل أفضل أثناء تواجده ف 
ل ومع الفرص المتاحة أما  المدرسة لمشاركة المواد    المدرسة والمت  

وموارد النطاق العريض المتوفرة ف 
نامج العم ا لتر

ً
ا وفق

ً
  نسخ مطبوعة مع التالميذ. سيختلف أيض

ل الذي خطط له المدرس لفصله التعليمية ف 
عد  .مع مراعاة احتياجات التعلم لدى التالميذ والموارد المتاحة والمتطلبات الخاصة للتعلم عن ب 

 

؟ كيف ستتواصل المدرسة معي و   / أو مع طفلي
 

أن تتوقع أن يكون التواصل بير  المدرسير  وبينك أو مع طفلك بشكل عا  حول تعلمهم ومساعدتك  يمكنك
عىل دعم ذلك. قد يختلف بير  العمل الذي سيطلب المعلم من طفلك القيا  به بشكل مستقل والتدريس 

ه ونشاطه والشعور ال ا للحفاظ عىل تحفتر 
ً
جيد. قد المباشى من قبل المدرس. ستدعم المدرسة طفلك أيض

ا بير  
ً
 :تتضمن أنشطة التعلم الخاصة بهم توازن

 
 وع و   المها  الكلفة مثل األنشطة المكتوبة والعملية وأعمال المشى

  حالة توفر  
اضية أو مقاطع الفيديو  الوسائلف  نت مثل األقسا  االفت  المناسبة، التعلم عتر اإلنت 

  يوص  بها المعلم
نت الت   .للدروس أو العروض التقديمية أو استخدا  موارد التعلم عتر اإلنت 

 

ي يد أو التر  مثل التر
د يجب أن تتلق  أنت وطفلك أنشطة تعليمية من المدرسة والمدرسير  بواسطة وسيلة أو أكتر

  أو تطبيقات االتصال أو موقع المدرسة عىل 
ون  نيتاإللكت   اإلنت 

 
كنولوجيا بذلك، قد يكون . حيثما سمحت الت

   لمعلميه عىل منصات مث/ لطفلك تفاعل منتظم مع مدرسيه
العمل معك إليجاد طرق لدعم تعلم طفلك ف 

  تكون فيها التغطية ضعيفة أو ال يكون لديك إمكانية الوصول
 Google من إل األجهزة الرقمية األماكن الت 

Classroom و Microsoft Office 365 و Edmodo   ة من خالل استخدا   اجتماعات مباشى
أو المشاركة ف 

 . Webexو Microsoft Teams  و Google Meet أدوات مثل
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لب من المدارس أن تكون 
 
ونية  عىل درايةوقد ط بالتالميذ الذين قد ال يتمكنون من الوصول إل المرافق اإللكت 

  
  التعلم. إذا كنت تواجه صعوبة ف 

وأن يتكيفوا مع المناهج حت  تستمر فرصة هؤالء التالميذ بالمشاركة ف 
نت أو األجهزة والطابعات، فيجب أن تختر المدرسة أو مدرس القسم حت  يتمكنوا من مع رفة الوصول إل اإلنت 

  يمكن وضعها لطفلك
تيبات البديلة الت   .الت 

 
  تعليم 

  المساعدة ف 
ا مكالمات هاتفية من المدرسة أو المدرس للتحقق من طفلك، ودعمك ف 

ً
قد تتلق  أيض

ا بشكل خاص إذا كان طفلك لديه 
ً
طفلك ومعالجة أي مخاوف. سيكون مثل هذا االتصال الفردي المنتظم مفيد

  مواكبة المها  الموكلة إليه. سي
كون هذا االتصال المنتظم مع المعلم احتياجات تعليمية خاصة أو يجد صعوبة ف 

ل. إذا كان المدرسة لديها اتصال مع    المت  
  تحفتر  طفلك أو دعم تعلم طفلك ف 

ا إذا كنت تجد صعوبة ف 
ً
ا أيض

ً
مفيد

ا االتصال Home School Community Liaison (HSCL) المجتمع المحىل  للمدارس المحلية
ً
، فيمكنك أيض

 .يكبهم بشأن أي مخاوف قد تكون لد
 

  إرشادات حول ر امزيد من المعلومات من الوز 
ة حول كيفية دعم المدارس والمدرسير  لتعلم التالميذ واردة ف 

 
 
 استمرارية الت

 
ها من وثائق الت وجيه عليم للمدارس االبتدائية وما بعد االبتدائية. تتوفر هذه اإلرشادات وغتر

الخاصة واألشخاص المعرضير  لخطر الحرمان التعليم  المتعلقة بدعم المتعلمير  ذوي االحتياجات التعليمية 
  لإلاعىل الموقع  19صفحة كوفيد  عىل

ون   .للوزارة كت 
 

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

  عىل المدرسة أن تنصح بكيفية إجراء االتصال وبمن يجب االتصال إذا كنت أو طفلك 
بحلول هذا الوقت، ينبغ 

إل نصيحة أو لديك أي استفسار أو قلق بشأن تعلم طفلك. إذا لم تكن متأكد من جهة االتصال، فقد بحاجة 
  للمدرسة المعلومات المطلوبة

ون   .يوفر الموقع اإللكت 
 

أو دعم مهم لك. يجب أن يكون مدير المدرسة / أو مدرس التعليم الخاص نقطة اتصال و / سيكون مدرس القسم و 
  أي استفسارأو نائبه قادرين عىل ا

 .لمساعدة ف 
 

بية إذا كان طفلك يرتاد مدرسة ، فسيكون لدى المدرسة منسق اتصال للمجتمع DEIS حكومية تابعة لوزارة الت 

  المدرسة المحلية
منسق االتصال المجتمغ   . (SCP)أو منسق برنامج إكمال المدرسة/ و  (HSCL) المحىل  ف 

ل والمدرسة. كما يقو  موجود لتقديم  (HSCL) بالمدرسة المحلية المشورة وتوفتر المعلومات والربط بير  المت  

بدعم اآلباء كذلك من خالل ربطهم بخدمات أخرى مثل دعم المجتمع والخدمات األخرى. يدعم برنامج إكمال 

  وقت مبكر أو التالميذ الذين ربما توقفوا عن  (SCP) المدرسة
التالميذ المعرضير  لخطر مغادرة المدرسة ف 

هاب إل المدرسة ألسباب مختلفة. يجب عليك مراجعة مدرس القسم أو مدير مدرسة طفلك وسيتمكنون الذ

 .من إخبارك إذا كانت المدرسة لديها أي من هذه الدعامات المتاحة ومساعدتك عىل االتصال بهم
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بوية  الوطنية أو للدعم اآلخر مثل عالج النطق إذا كانت المدرسة قد وضعت الدعم من الخدمة النفسية الت 
  هذا 

  يمكن اتخاذها لتقديم الدعم ف 
تيبات الت  واللغة لطفلك، فيجب عليك التحقق مع المدرسة بشأن الت 

 .الوقت
 

ن المدرسة و  ي و بي 
؟/ ماذا لو كنت قلقا بشأن مستوى االتصال بيتن   أو طفلي

أو طفلك، فيجب عليك االتصال بالهاتف أو / معك و درس طفلك ال يتواصل إذا كنت تشعر أن مدرسة أو م  
  
  المدرسة ف 

  إل المدرسة أو الشخص المكلف باالتصال ف 
ون  المقا  إرسال رسالة نصية أو إرسال بريد إلكت 

. قد يكون الشخص المكلف باالتصال به هو مدرس قسم، أو مدرس التعليم الخاص، أو منسق األول

 .لية أو مدير المدرسةاالتصال المجتمغ  بالمدرسة المح

  غضون أيا  قليلة، يمكنك اتباع إجراءات 
ا من المدرسة، ف 

ً
ا من أنك ال تتلق  رد

ً
الشكوى تقديم إذا كنت قلق

ورة. تتوفر    المدرسة. وهذا يشمل إحالة قلقك إل مدير المدرسة ثم إل رئيس مجلس اإلدارة عند الرص 
ف 

ي معلومات حول كيفية تقديم شكوى 
ن
  حالة  قسم أولياء األمور ف

  الخاص بالقسم. ف 
ون  عىل الموقع اإللكت 

؛ تفاصيل (ETB) مدارس مجلس التعليم والتدريب ، فيمكنك االتصال بمجلس التعليم والتدريب المحىل 
ي االتصال متوفرة 
ن
  . ETBIبّوابة ف

 
  االتصال بالمدرسة للوصول إل إجراءات تقديم

الشكوى الخاصة بها أثناء  إال أنه إذا كنت تواجه صعوبة ف 
 .schoolgovernance@education.gov.ie إغالق المدرسة الطارئ هذا، فيمكنك االتصال بالوزارة عىل

  
  

؟  ي دعم طفلي
 كيف يمكنتن

 
  العمل مع جميع سيستمر المطفلك خالل هذا الوقت.  من غتر المتوقع منك أن تكون معلم

درسون ف 
ل  .تالميذهم ولكن هناك أشياء عملية يمكنك القيا  بها كوالد لدعم طفلك أثناء تعلمه من المت  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  أ ويشمل هذا الت

 
  ف

  الوقت المعتاد، ويبت 
كد من أن طفلك يستيقظ ويخلد إل النو  ف 

  أوقات الفراغ، واألنشطة العائلي
 
لية، أوقات الوجبات، ويلعب ف ة، واألعمال المت  

 .والتمارين، والواجبات المدرسية

  كيفية 
من المفيد وضع الروتير  مع طفلك حت  يشعر أنه كان لديه بعض الخيارات ف 

ا  بروتير  ساعد عىل تطويره.   
 ستر يومه. سيكون أكتر عرضة لاللت 

  االعتبار توفر واستخدا  األجهزة من قبل  إنشاءعند 
، يجب أن تأخذ ف   اليوم 

الروتير 
بوية  ونية للخدمة النفسية الت  ل. قد تجد النصيحة من الصفحة اإللكت    المت  

اآلخرين ف 
  NationalEducational Psychological Service الوطنية التابعة للوزارة

 webpage (NEPS)  جديدة لطفلك.  عاداتمفيدة إلنشاء 

  إيرلندا خالل هذا الوقت 
  تم تطويرها خصيًصا لألطفال ف 

امج التلفزيونية الت  يمكن للتر
 التعلم اليوم  

 الذي يجذب طفلك. أن تساعد عىل تطوير روتير 

 
 
 

 

 

 

 

ن  وضع روتي 

 يومي 

 

mailto:schoolgovernance@education.gov.ie
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
https://www.education.ie/covid19/wellbeing/
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.

Home School Hub 

  RTÉ2 :00:11  م 00:12 –ص 

 إلى الجمعة  االثنين

 على الرابط في األسفل: اضغط

Cúla 4 ar scoil 

 
TG4 :10:00 - 10:30 ص 

 األسفل: على الرابط في اضغط

 

 

  العثور عىل 
  روتير  التعلم لطفلك إذا كان بإمكانك مساعدته ف 

ا ف 
ً
يمكن أن يكون مفيد

ا عن اإللهاء قدر اإلمكان. يجب أن يكون طفلك جاهًزا 
ً
مكان يمكنه فيه العمل بعيد

ا ألي دروس أو أنشطة عن بعد مجدولة مع مدرسيه إذا كانت ا
ً

لمدرسة تستخد  أيض
 .هذا النوع من التواصل وكانت األجهزة والتكنولوجيا المطلوبة متاحة  لك / طفلك

 
 

 

ا 
ً
كن مستعد

 للتعلم

للتحدث مع طفلك حول العمل الذي يتعير  عليهم القيا  به، المواعيد النهائية  يمكن 
نت    ألي دروس عتر اإلنت 

إلعادة العمل المكتمل إل مدرسهم والجدول الزمت 
  المسار الصحيح. كما سيتيح له معرفة أنك تقدر 

كتر  والبقاء ف  مساعدته عىل الت 
ه أمر مهم وسيساعده عىل البقاء متحفًزا العمل الذي يقو  به. كما أن الثناء عىل جهد

 .والشعور باإلنجاز عند اكتمال األنشطة
 

 

تحدث إىل 

 واشكريطفلك 

 جهوده

 

تك المدرسة بأنها  وسائليجب عليك التحقق بانتظا  من    أختر
االتصال الت 

فيما يتعلق بتعلم طفلك. إذا كانت لديك أي صعوبات  للتواصل معكمستستخدمها 
  طرق االتصال المستخدمة، فيجب عليك إخبار المدرسة بأشع ما يمكن حت  

ف 
ل  تتمكن من االتفاق عىل طريقة للبقاء عىل اتصال تعمل بشكل أفضل للمت  

 .والمدرسة
 

 

 

 

التحقق من 

 التواصل

 

  
 

  هذا الوقت وأن تحافظ عىل نهج متوازن لكمية  من
ا أن تظل إيجابيا ف 

ً
المهم جد

ا عند التحدث 
ً
  يتعرض لها طفلك. قد تجد الرابط التال  مفيد

اللقطات اإلخبارية الت 
 19: التحدث إل األطفال والشباب حول كوفيد 19إل طفلك بخصوص كوفيد 

Talking to children and young people about Covid-19 

. إذا ظهرت مشاكل، فيجب  ا تجنب التوترات حول العمل المدرس 
ً

من المهم أيض
  وقت يكون فيه كالكما عىل استعداد للحديث. 

عليك إجراء محادثة مع طفلك ف 
ا االتصال بمدرس القسم أو المدرسة للحصول عىل المشورة. 

ً
 يمكنك أيض

 

 إيجابيا كن
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ل؟  ن ي المنن
ن
ي أداء العمل المدرسي ف

ن
ي دعم طفل يجد صعوبة ف

  كيف يمكنتن

  التكيف  
، من المهم أن تعرف بأنك وطفلك لستما وحدكما. يجد العديد من األطفال واآلباء صعوبة ف 

ً
أوال

ل  .مع العمل والتعلم من المت  

   
  أداء العمل  يواجهها الخطوة األول ه  محاولة معرفة الصعوبة الت 

طفلك ف 
لية    التعود عىل روتير  المدرسة المت  

ل. قد يجد طفلك صعوبة ف    المت  
المدرس  ف 

الجديد، أو القلق بشأن الوضع الحال  أو الخوف من المستقبل. قد يكونون غتر 
  
  التعلم أو ف 

  تعلمهم، أو يواجهون صعوبات ف 
ا مما هو متوقع منهم ف 

ً
متأكدين أيض

لمناهج الدراسية، أو ربما لديهم مشاكل طبية. قد تكون توقعاتك أو مجال معير  من ا
 .توقعات المدرس غتر واقعية

 

 

 

 اكتشف السبب

  نزهة وما إل  ا تناول كوبو أنت ت ما يحدث لطفلك لفهمجد وقتا هادئا  
من الشاي أو ف 

ذلك. ساعد طفلك عىل فهم أن العديد من مشاعره وأفكاره وسلوكياته ه  استجابات 
 .طبيعية للوضع الحال  ثم اكتشف طرق إدارتها أو معالجتها

 
 

 ما يحدث افهم

 

 

تحتاج إل إعادة التفكتر أو الموافقة عىل روتير  جديد للتأكد من أنه واقغ  وقابل  قد 
ات راحة كافية ومتباعدة بشكل جيد ووقت لألنشطة الممتعة.   .للتحقيق ويتضمن فت 

 

 

ن  وافق عل روتي 

 جديد

 

  بعض األحيان، 
  تشجيع طفلك عىل تحديد واكتشاف اهتماماته. ف 

قد يساعد ذلك ف 
وع معا عىل تخفيف التوتر    لمعالجة المشى

احة من العمل الروتيت  قد تساعد االست 
 . كتر   والقلق ويساعد طفلك عىل إعادة الت 

 

اكتشف 

 اهتماماته
 

تخف من طلب المساعدة من المدرسة والمدرسير  الذين يعرفون تالميذهم جيدا.  ال 
إنهم يفهمون أن الجميع يجدون الوضع الحال  صعًبا للغاية وسيسعدهم دعمك أنت 
ل،    المت  

وطفلك. إذا كانت هناك مشكالت تؤثر عىل قدرة طفلك عىل إكمال العمل ف 
جر إخبار أو إذا كنت تشعر أنه من غتر الممكن لطفلك  ، فتر إكمال مقدار العمل المعير 

 .المدرسة

 

 

 

 طلب المساعدة
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ي م  كيف ي

عد؟مكنتن
 
ا أثناء التعلم عن ب

ً
 ساعدة طفلي عل البقاء آمن

 

ا أن 
ً
عد. من المهم أيض نت أو عن ب  ا عند العمل أو الوصول إل المواد عتر اإلنت 

ً
من المهم أن يظل طفلك آمن

نت. ستتخذ المدرسة والمدرسون سيكونون قد    التعلم عتر اإلنت 
يترصف طفلك بمسؤولية أثناء مشاركته ف 

  يم اتخذوا 
كنك القيا  بها للمساعدة أيضا. وه  بالفعل الخطوات الالزمة ولكن هناك عدد من األشياء الت 

 :تشمل
 

  نت   وضعها المدرس للنشاط عتر اإلنت 
 تذكتر طفلك باتباع القواعد الت 

 نت مع مدرس طفلك   الموافقة عىل ترتيبات األقسا  عتر اإلنت 

  نت  مراقبة نشاط طفلك عىل اإلنت 

 نت صديقة لألطفال بدعم من المدرسة   تركيب متصفحات وفالتر إنت 

 نت   تشجيع طفلك عىل اتخاذ الوضعية الصحيحة أثناء العمل عىل اإلنت 
  المدرسةتحدد سياسة 

نت ف  الحقوق والمسؤوليات  االستخدا  المقبول للمدرسة الستخدا  التالميذ لإلنت 
. يجب عليك قراءة هذا المستند والتأكد من أنك تفهم  والعقوبات المرتبطة باستخدا  الكمبيوتر للعمل المدرس 

 .متطلبات السلوك المناسب
 

نت عىل موقع اإلرشاداتتتوفر المزيد من   لآلباء واألطفال حول كيفية العمل بأمان عتر اإلنت 
webwise.ie/parents/  فحةأو ص  Be Safe Online 

 

  توسال تقديم الدعم األشي والخدمات المتعلقة بحماية الطفل. يمكنك 
يواصل األخصائيون االجتماعيون ف 

بية  19-صفحة كوفيدالحصول عىل المزيد من المعلومات عىل   عىل موقع  Parenting 24 sevenوصفحة الت 
Tusla. 

 

ي  ما هو الدعم المتاح إذا كان طفلي سينتقل
ن
إىل المدرسة ما بعد االبتدائية ف

؟   سبتمنر
 

  مدرسة ما بعد المرحلة االبتدائية لشهر سبتمتر  المتمدرسإذا كان طفلك 
  الصف السادس لديه مكان مؤكد ف 

ف 
، فيجب عليك التحدث إل مدير المدرسة ومدرس الفصل حول انتقالهم إل المدرسة ما بعد المرحلة 2020

تدائية عىل اتصال قد تكون المدرسة ما بعد االب الجديدة. االبتدائية وأي معلومات تحتاجها من المدرسة للمدرسة 
تيبات طالب السنة األول  .فيما يتعلق بت 

 
  مدرسة ما بعد المرحلة االبتدائية لشهر ل إذا كان

 
  الصف السادس ليس لديه مكان مؤكد ف

 
طفلك الذي يدرس ف

، فيجب عليك التحدث إل مدير المدرسة ومدرس الفصل وطلب المساعدة. سيقو  مديرك، إذا 2020سبتمتر 

ويدك بتفاصيل االتصال لموظف الرعاية التعليمية لز  األمر،   إل .(EWO) بت  
ون   أو يمكنك إرسال بريد إلكت 

tessinfo@tusla.ie    ها طفلك حالًيا وسيقو   يحرص 
مع التأكد من ترك تفاصيل االتصال واسم المدرسة الت 

 .موظف الرعاية التعليمية باالتصال بك
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؟  ما هي أشكال  الدعم األخرى المتاحة ىلي كوالد أو وصي
 

والوصول إل الموارد المقدمة  19تقد  الوزارة معلومات محدثة عن أزمة كوفيد  من وزارة التعليم والمهارات: 
نت  Covid-19 pageمن قبل الوكاالت المختلفة عىل صفحة كوفيد   .من موقع الوزارة عىل األنت 

 
  هذا  من اآلباء اآلخرين: 

ات يعد دعما قيما لك ف  إن البقاء عىل اتصال مع األباء اآلخرين للتحدث وتبادل الختر
  المدرسة مصدًرا مهًما للمعلومات وطريقة البقاء عىل اتصال مع 

الوقت. قد يكون مجلس اآلباء أو رابطة األباء ف 
  المدرسة واآلباء اآلخرين. قد تجد أنه من المفيد أيضا االتصال بالمجلس ا

  ) لآلباءلوطت 
( من خالل االبتدان 

   هموقع
ون   .Facebook page أو صفحتهم عىل الفايسبوك  websiteاإللكت 

 
ونية أخرى:     gov.ie/parents يوفر مركز اآلباء عىل من المواقع اإللكن 

معلومات ونصائح لآلباء وأشهم ف 
  ذلك التعلم، 

 .وتربية األطفال، ودعم الوالدينالوقت الحال  حول مجموعة من الموضوعات بما ف 
 

ونية بمصادر تعليمية  مواقع إلكن 

 يحدد Scoilnet  
 
 .التعليم والمهارات لوزارةعلم عن بعد ويوفر روابط خدمات الدعم موارد الت

   للمدر  
  :سير  الدعم والموارد لآلباء وأطفالهم عىل الروابط التاليةتقد  خدمات التطوير المهت 

 
o Independent ArticlesIrish  -PDST -  مقاالت لآلباء كتبهاأرتيكلز أيرش اندبندنت  تقد 

PDST أيرش اندبندنت  
  .وتنشى أسبوعيا ف 

o Online Tools Tutorials -PDST -  ة تتعلق باألدوات تتيح الوصول إل دروس قصتر
ل   المت  

  التعلم عن بعد ف 
  قد يستخدمها طفلك لالنخراط ف 

 الرقمية الت 
o Digital Libraries -PDST  نت الوصول تتيح إل مجموعة متنوعة من المكتبات عتر اإلنت 

ل   المت  
 لدعم تعلم القراءة والكتابة للطفل ف 

o Sources of Information -PDST  الوصول إلWorldbook Online  ومصادر
  عمل 

 
ل عندما يشارك الطالب ف   المت  

 
  يمكن استخدامها ف

المعلومات الموثوقة األخرى الت 

وع.   المشى
o  يوفرThe Ark  مجموعة كاملة من الموارد لدعم مشاركة أطفال المدارس االبتدائية مع الفنون

 ./ark.ieالمتوفرة عىل 

 

ي تدعم الرفاهية
ونية الت    المواقع اإللكن 

 

   بوية الوطنيةتقد نصائح وموارد قيمة للمدارس واألش للحفاظ عىل  (NEPS) الخدمة النفسية الن 
 .19صحة األطفال والشباب خالل كوفيد 
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   ي هذا معا) وفر موقع حملةي
ن
الكثتر من النصائح واإلرشادات حول كيفية  In This Together   (نحن ف

ا وعىل اتصال خالل كوفيد 
ً
  19العناية بصحتك العقلية، والبقاء نشط

. ويتضمن نصيحة حول التأقلم ف 

ل خالل هذا الوقت  .المت  

  
 
  للم  تقد  خدمة الت

علمير  مجموعة من موارد وأنشطة الرفاهية لآلباء واألطفال عىل الروابط طوير المهت 
 : التالية

 

 

o PDST - distance learning 
o PDST - relaxation and self-regulation tools 

 

  ذوي االحتياجات التعليمية الخاصةمواقع تدعم األطفال 
 

  ي  المجلسلدى
موارد  National Council for Special Education للتعليم الخاص الوطتن

-ncse.ie/parent االحتياجات التعليمية الخاصة عىل الرابط مفيدة آلباء األطفال ذوي

resources 

  موقعيحتوي AsIAm  ات حول وضع كوفيد لألطفال والشباب المصابير   19عىل تفستر

كما   . use of social stories القصص االجتماعيةباضطراب طيف التوحد من خالل استخدا  

ليوفر  ن ي المنن
ن
 . resources for learning at home موارد للتعلم ف

  
 
وحد نصائح عتر وسائل التواصل االجتماع  حول مساعدة األطفال يصدر مركز ميدلتاون للت

. يمكن الوصول إل موارد اآلباء واألطفال عىل موقع 19والشباب عىل التأقلم خالل أزمة كوفيد 

middletownautism.com 


