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  التعلم الشخصي أو التعلم عن بُعد؟ 

 2022  - 2021اتخاذ خيار هام للسنة الدراسية 

  
تحمس للترحيب بالطالب والموظفين بالعودة إلى المدرسة في أيلول/سبتمبر ( م  WRDSBمجلس مدارس منطقة واترلو )

. من المهم مراجعة المعلومات التالية أثناء اتخاذك القرار الهام بشأن أسلوب التعلم لطفلك )أطفالكم( في أيلول/سبتمبر. 2021
  يرجى تذكر أن هذا القرار هو للعام بأكمله.

  
واترلو بأن التعلم الشخصي بدعم طالبنا على أفضل وجه، فإننا ندرك أيًضا أنه بالنظر إلى   ن مجلس مدارس منطقةبينما يؤم  

ظروف فريدة، قد ترغب بعض األ سر بأن يتعلم طفلها عن ب عد. وتماشيًا مع توجيهات وزارة التعليم، ي خطط مجلس مدارس 
في اختيار برنامج   بعد مراجعة هذه المادة، إذا رغبت   منطقة واترلو لتقديم خيار برنامج التعلم عن ب عد في أيلول/سبتمبر. 

التعلم عن ب عد لطفلك )أطفالك( للعام الدراسي التالي، فيتعين عليك أن تستكمل نموذج طلب التعلم عن ب عد من خالل الرابط  
  بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثالث من أيار/مايو.باألسفل 

  
إذا لم ي كمل اآلباء نموذج طلب برنامج التعلم عن ب عد، فسوف نفترض أن طفلكم )أطفالكم( سيلتحقون   يرجى مالحظة:

بالمدرسة شخصيًا وسوف ن ع ين الطالب )الطالب( في مدرسته األولية أو في المدرسة ذات البرنامج الجاذب من أجل التعلم  
   الشخصي. إذا كان لديك أسئلة، يرجى االتصال بمدرسة طفلك.

 

  التعلم والعافية والصحة النفسية
يعتقد مجلس مدارس منطقة واترلو أن الدعم األفضل لتعلم الطالب وصحتهم النفسية وعافيتهم هو من خالل التعلم الشخصي،  

زت تعليقاتكم ذلك. لقد سمعنا من الطالب وأ سرهم وموظفينا عن أهمية المدارس والفوائد الفريدة للتعلم الشخصي  والتي  وقد عزَّ
 تشمل:

 
تعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب ذوي االحتياجات التعليمية   • تلبية أفضل الحتياجات األطفال صغار السن، وم 

 الخاصة، والطالب الذين يواجهون صعوبات في العمل بشكل مستقل، والطالب الضعفاء 



ربيندعم الصحة النفسية وعافية الطالب من خالل عالقات الرعاية مع األقران وال •  م 
 تعزيز الشعور باالنتماء واالتصال والشعور المجتمعي للطالب •

 
رأينا من تعليقاتكم أن التركيز على صحة الطالب النفسية وعافيتهم سيكون أمًرا حاسًما في عودتنا إلى المدرسة في العام  

القات القوية والمعارف واالنتماء  القادم. فقد كان العام الماضي هذا صعبًا للغاية على الطالب وأ سرهم. سيكون ضمان الع
دراسية آمنة وراعية وشمولية ومجتمعات مدرسية يشعر   صفوفسي عطي موظفونا األولوية إلنشاء وأساسيًا في تعلم الطالب. 

 فيها الطالب بأنهم مرئيين ومسموعين، ويختبرون شعوًرا قويًا باالنتماء. 
 

 بيئات تعلُّم آمنة وصحية في مدارسنا
اع جميع البروتوكوالت المتعلقة بالصحة والسالمة، وبأن تستمر مدارسنا في بمجلس مدارس منطقة واترلو ملتزًما بات يظل 

في مدارسنا إال بقدر ضئيل جًدا، وسمحت  19-العمل بأمان. وبفضل دعم موظفينا وطالبنا وأ سرنا، لم يحدث نقل عدوى كوفيد
، نأمل أن  2022 - 2021السنة الدراسية  على مدىالصحة العامة في منطقة واترلو باالستجابة بفعالية. دائرة لنا شراكتنا مع 

حلية    مع مواصلةعندما يكون ذلك آمنًا ونستأنف العمل المنتظم مع مرور الوقت  العمل عن كثب مع دائرة الصحة العامة الم 
 بمشورتها وتوجيه وزارة التعليم.  االستداللو

 

 االبتدائي الشخصي التعلُّم 
   نموذج التعليم المتبع حاليًا. 8سيتبع التعلم الشخصي للطالب في رياض األطفال إلى الصف 

 
  سيستمر ضم مجموعات الطالب حسب الصف، وسيتناوب الموظفون من صف إلى آخر حسب مقتضيات الجدول. •
  م لكل فصل ثابت/مجموعة.سيستمر التركيز على خفض عدد المتصلين بالمعلمين الذين يقدمون التعلي •
سوف يظل من المتوقع من المعلمين أن يحافظوا على بيئة تعليمية افتراضية )مثل فصل جوجل الدراسي أو برايت   •

سبيس( من أجل دعم التحول إلى التعلم عن ب عد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو حيث يتعين على أحد الطالب عزل  
  نفسه لفترة محدودة من الزمن.

 

 لُّم الثانوي الشخصيالتع
تدابير السالمة المعمول بها حاليًا. وخالل السنة الدراسية، نأمل أن نتمكن من استئناف المزيد  بمواكبةسيبدأ التعلم الشخصي 

 من األنشطة واألعمال المنتظمة تدريجيًا، وذلك وفقًا لتوجيهات دائرة الصحة العامة 
 

مدارسنا الثانوية إلى فصول دراسية، ولكننا سنكون مستعدين لالستدارة باتجاه أربعة في أيلول/سبتمبر، نعتزم تنظيم  •
 فصول دراسية إذا لزم األمر، تبعًا لتوجيه وزارة التعليم ودائرة الصحة العامة. 

في الوقت الراهن، نتوقع أن يستمر وضع الطالب في مجموعات، ألف وباء، مع حضور مجموعة واحدة فقط في   •
ننا سمعنا مخاوفكم المتعلقة بفترة تعليمية واحدة  أ يمكن تأكيد الجدول الزمني اليومي المحدد حاليًا، إال  كل يوم. وال

في اليوم. نأمل أن نبدأ السنة و/أو ننتقل إلى حصتين في اليوم واستراحة غداء بين الصفوف في أقرب وقت 
  ممكن.

الصحة العامة بإلغاء المجموعات وإتاحة الحضور  بمجرد أن توصي توجيهات وإرشادات وزارة التعليم ودائرة  •
   اليومي و/أو العودة إلى جدول زمني أكثر انتظاًما، سنتطلع إلى تنفيذ تلك التغييرات بأسرع ما يمكن.

سوف يظل من المتوقع من المعلمين أن يحافظوا على بيئة تعليمية افتراضية )مثل فصل جوجل الدراسي أو برايت   •
مارسة تعليمية فعالة من أجل دعم التحول إلى التعلم عن ب عد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو  سبيس( باعتبارها م
  لفترة محدودة من الزمن. عزل نفسهالطالب   حدحيث يتعين على أ

 

 برنامج التعلُّم عن بُعد في أيلول/سبتمبر 
الراغبين في التعلم افتراضيًا. ستوضع برامج  سيقدم مجلس مدارس منطقة واترلو برامج ابتدائية وثانوية عن ب عد للطالب 

قدَّ  مة هذا العام. والتغيير في االسم هو ببساطة لكي يعكس اللغة التي  التعلُّم عن ب عد على غرار برامج التعلُّم من مسافة الم 
لى تقديم برامج  تستخدمها وزارة التعليم. مع عودة عدد أكبر من الطالب إلى الفصول الدراسية الشخصية، ستكون قدرتنا ع

 محدودة. 2021  - 2020متنوعة مماثلة لما تم تقديمه خالل الفترة 



 

 برنامج التعلم االبتدائي عن بُعد
( التابع لمجلس مدارس منطقة واترلو برنامجنا لليوم الكامل في رياض  ERLPسيقدم برنامج التعلم االبتدائي عن ب عد )

ألساسية. ال يمكن لمجلس مدارس منطقة واترلو أن يضمن إضافة برامج الفرنسية  األطفال، والبرنامج اإلنجليزي، والفرنسية ا
درسي الفرنسية المكثفة المؤهلين. ينبغي على األ سر  المكثفة إلى برنامج التعليم االبتدائي عن ب عد نظًرا لمحدودية توافر م 

نظر في مسألة التعلم الشخصي. وعلى غرار  الراغبة في ضمان حصول طفلهم )أطفالهم( على برامج الفرنسية المكثفة أن ت
دقيقة   225إلى  180هذا العام، سيشمل برنامج التعلم االبتدائي عن ب عد فصول دراسية متعددة الصفوف. سيتلقى الطالب من 

  دقيقة. 40من التعليم المتزامن في اليوم، بما في ذلك فسحتي تغذية مدة كل منهما 
 

 عدبرنامج التعلُّم الثانوي عن بُ 
( مجموعة محدودة من المواد الدراسية في كل صف في جميع مسارات SRLPسيقدم برنامج التعلم الثانوي عن ب عد )

ر محليًا/أساسي، واإلعداد لمكان العمل، والتطبيقي، واإلعداد للكلية، واألكاديمي، واإلعداد الجامعي. وقد أنهى  البرنامج: الم طوَّ
ختياراتهم الدراسية للعام القادم، وبالنسبة للطالب واأل سر الذين يختارون حضور برنامج التعلم  طلبة المرحلة الثانوية بالفعل ا

الثانوي عن ب عد، يرجى مالحظة أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لتقديم المواد التي يحتاجها الطالب للمسار الذي يختارونه  
  للتخرج.

 
يق برنامج التعلم الثانوي عن ب عد، سيكون أمامهم خيار االنتقاء من  حيث يحتاج الطالب إلى مواد محددة غير متاحة عن طر

ب عد إمكانية الوصول إلى  . ولن يتضمن برنامج التعلم الثانوي عن  learning courses-Eقائمة مواد التعلم اإللكتروني 
( والفنون  IB( والبكالوريا الدولية )AP( والتعيين المتقدم )SHSMبرامج النظام، مثل برامج التخصص في المهارات العليا )

المتكاملة والفرنسية المكثفة/الفرنسية الموسعة أو غيرها من البرامج المدرسية المتخصصة والتي لن تكون متاحة إال من خالل  
  المدارس الشخصية.

 
وفي الوقت الراهن،    سيتبع برنامج التعلم الثانوي عن ب عد نفس الجدول الزمني المدرسي والجدول اليومي لبرامجنا المنتظمة.

نعتزم تنظيم مدارسنا الثانوية في فصول دراسية، ولكننا سنكون مستعدين لالستدارة نحو أربعة فصول إذا لزم األمر. لم يكتمل 
 الزمني اليومي المحدد بصيغته النهائية بعد، وحين يتم ذلك، سيستمر العمل به للعام الدراسي كله. الجدول  

 

 التعليم الخاص وصفوف البرامج المتخصصة والخطط التعليمية الفردية 
سيما الطالب  بيَّنت تجربتنا هذا العام أن التعلم الشخصي هو أفضل شكل لدعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة، وال

في الصفوف المجمعة وبرامج التعليم البديل. ولهذا السبب، ستعود الفصول الدراسية المجمعة وبرامج التعليم البديل إلى التعليم  
 . 2022 - 2021الشخصي في العام الدراسي 

 
بديلة في خطتهم التعليمية  سيستمر دعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة بما يلزم من مساكن أو تعديالت أو برامج 

 (. IEPالفردية )
 

 دعم األُسر بينما تتخذ قرارها
أنتم تعرفون أطفالكم بشكل   -من المهم للعائالت أن تركز على أفضل ما يدعم تعلم طفلك )أطفالكم(، وصحته النفسية وعافيته 

تذكَّر، هذا القرار سيكون موظفي الدعم.  أفضل. إن هذا قرار مهم ونشجعكم على مناقشة هذه المسألة مع طفلكم ومعلميه أو
 Further information to support families as they make aلقد وفَّرنا مورًدا:  لكامل العام الدراسي.

decision.مرة أخرى، إذا كان لديك أسئلة، يرجى االتصال بمدرسة طفلك .   
 

 كيف تنتقي برنامج التعلم عن بُعد 
طقة واترلو يجب على اآلباء أو مقدمي الرعاية الذين يرغبون أن يحضر طفلهم برنامج التعلم عن ب عد في مجلس مدارس من

أن ي كملوا نموذج طلب برنامج التعلم عن ب عد لطفلهم، أو لكل من أطفالهم. ونحن نطلب من   2022 - 2021للعام الدراسي  
 بالتفضل بإكمال النموذجهؤالء اآلباء ومقدمي الرعاية الذين يرغبون في طلب مشاركة أطفالهم في برنامج التعلم عن ب عد 

  . 2021الظهر من يوم الثالث من أيار/مايو بحلول الساعة الرابعة 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


 
 (26انظر نموذج طلب التعلم عن بُعد )سيتوفر الرابط يوم االثنين، نيسان/أبريل 

 
إذا لم ي كمل اآلباء نموذج طلب برنامج التعلم عن ب عد، فسوف نفترض أن   ذكر اآلباء بأن هذا القرار يسري على العام بأكمله.نُ 

طفلكم )أطفالكم( سيلتحقون بالمدرسة شخصيًا وسوف ن ع ين الطالب )الطالب( في مدرسته األولية أو في المدرسة ذات  
قرار في هذا الوقت، ولكننا البرنامج الجاذب من أجل التعلم الشخصي. نحن نقدر مدى الصعوبة على بعض األ سر في اتخاذ 

 نحتاج إلى وقت لضمان توفير الموارد الالزمة لمدارسنا وبرامجنا وتزويدها بالموظفين على النحو المناسب.
  

شكًرا لمساهمتكم في مساعدتنا على اإلعداد. نحن جاهزون للترحيب بأطفالكم في صفوفنا الدراسية اآلمنة والراعية والشمولية  
 . 2021في أيلول/سبتمبر 

 


