
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهم النصائح لدعم طفلك من خالل إرسال عند 

 التعلم في المنزل
 

 رسالة من السيدة ماهوني )مديرة المدرسة(

نحن نقدر أن الوباء الحالي له تأثير كبير على مجتمعنا وعائالتنا. نحن دائًما هنا 

التعليم خالل للمساعدة والدعم والعمل في شراكة لضمان استمرار حصول األطفال على 

 هذه األوقات الصعبة.

نحن نعلم أن دعم طفلك في التعلم قد يكون أكثر صعوبة لآلباء الذين يحتاج أطفالهم 

إلى القليل من المساعدة اإلضافية في تعلمهم ، لذلك نأمل أن تساعدك هذه النشرة 

 التي تحتوي على أهم النصائح واألفكار في المنزل.

تفعل ما يمكنك فعله ، ونحن على بعد مكالمة هاتفية أو تذكر أنه يمكنك فقط أن 

 بريد إلكتروني للمساعدة.

 
دعم إضافي تقدمه المدرسة:

 

خالل هذه الفترة الزمنية بينما يتعلم أطفالك من المنزل ، ستكون المساعدة 

 اإلضافية التالية متوفرة:

هذه أطفالك على تعلم كلمات ومعرفة تساعد مقاطع الفيديو  -ما قبل التدريس. • 

 جديدة لدروسهم

 SALTلألطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية ، سيقوم مساعد  -الكالم واللغة • 

 Google classroomلدينا بتشغيل دروس مباشرة. سيتم أيًضا مشاركة مقاطع الفيديو على 

فال الذين يحتاجون إلى ستتاح فرص إضافية للقراءة مع شخص بالغ لألط -القراءة • 

 هذه المساعدة

 •Dynamo Maths -  هذا تدخل رقمي لألطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية. يجب

 أن يكون لديك سجل دخول لطفلك ويتم تخصيص العمل لكل جلسة

 -هذا تدخل لألطفال الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية  -قرية التعلم • 

 ديك تسجيل دخول وتسجيل دخول إلكمال األنشطة اليوميةيجب أن يكون ل

موارد لألطفال الذين يتعلمون في المنزل ، والموارد العملية على سبيل المثال • 

 عدادات أو ديانات أو مكعبات ، ومعدات كتابة وكتب ، وأجهزة حسية

 التدخل الصوتي المتخصص• 

 مكان في المدرسة البدنية• 



 

 

 

نحن مستمرون في العمل مع زمالئنا الخارجيين المتخصصين للحصول على المشورة والدعم • 

 لألطفال الذين يحتاجون إليها
 

 

 كيف يمكنني مساعدة طفلي؟

     اتبع جدول الفصل الدراسي -حافظ على روتين • 

 شجع األطفال على الذهاب إلى الفراش في وقتهم المعتاد والحصول• 

 على قسط جيد من الراحة

 تأكد من تناول األطفال وجبة اإلفطار قبل التعلم واتباع نظام غذائي متوازن• 

 

• Encourage your children to engage with their teachers and ask if they need help 

• Ensure that children are on time to their lessons and attend any additional sessions organised by school. 

 :أفكار لفواصل الحركة

 نجوم قفز على الفور 5• 

 مرات 10المس أصابع قدميك • 

المساعدة بالمكنسة الكهربائية مع • 

 والديك )هذه حركة ثقيلة(

حمل وزن خفيف مثل كيس أرز أو علبة • 

 طعام

 ثانية 30مشي السلطعون لمدة • 

• Hop on the spot 10 times 

 

  

 أفكار لالستراحات الحسية:

امسح بعض األوراق بقبضة اليد•   

االستماع إىل بعض الموسيق  •   

خاء •  ي يديك أو عىل  -ابحث عن مكان هادئ لالست 
دحرج كرة ف 

 ذراعيك أو ساقيك

ي االتجاه • 
ي اتجاه ثم ف 

اآلخرتدور عىل الفور ف   

ي بطانية• 
لف نفسك ف   

امبولي   •  القفز عىل الت   

. )اسحب الساقي   إىل الصدر(•  ي
اصنع لفائف الفول السودان   

 حولك مثل كيس البطاطس. • 
ا
ا ثقيًل

ً
احمل شيئ  

  

 أفكار لدعم استخدام الكمبيوتر

استخدام برنامج الكتابة باللمس: •   

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/ 

zf2f9j6/articles/z3c6tfr 

لمنع إرهاق العي   ، استخدم تراكب الشاشة: •   

•https://www.aurelitec.com/colorveil/windows

/download/  

  
أفكار لدعم الرياضيات ومهارات 

 األرقام.

  Topmarks استخدم موقع ويب• 

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/5-

7-years/counting 

  

أفكار لدعم تنمية المهارات 

الحركية الدقيقة )الكتابة 

والقص( والتنسيق بين اليد 

 والعين:

أنشطة الخيوط•   

أنشطة النسيج•   

أنشطة الملقط•   

• Puzzles 

  


