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االهل االفاضل،
الطالب االعزاء،
حتية وبعد،
املبحث :جاهزية املدرسة للعمل يف حاالت الطوارىء

السريورة التعليمية وإغالق املدارس من صف أول -اثين عشر إبتداءً من اتريخ ، 13.03.2020 :وذلك
كما هو َمعلوم لديكم ،فقد ََت إصدار قرار من احلكومة بوقف َ
ِ
الطالب .عليه فإن أبواب املدرسة ستكون مغلقة حىت إشعار آخر.
لِْلحد من إنتشار فايروس الكوروان واحلِفاظ على سالمة
مما يستوجب علينا التجند والوقوف َجنبا اىل َجنب من اجل دعم وارشاد ابنائنا وتبديد خماوفهم وقلقهم فهم يف أمس احلاجة لنا يف هذه املرحلة الغري مسبوقة.
وهبذا سيتم تفعيل موقع املدرسة من اجل الت علم عن بعد والتواصل ما بني الطالب وطاقم املدرسة وفقا لربانمج خاص للتعلم يف حاالت الطوارئ.
وعليه ،هنيب بكم أهلنا االفاضل على َحث أبنائنا يف هذه الفرتة ابلرتكيز على ضرورة إستغالل الوقت وتنظيمه ابلصورة الصحيحة الناجعة وحل املهام املحوسبة املطلوبة منهم
وعدم التهاون وأخذ االمور ِبَدية.
وأخرياً ،علينا أن نتكاتَف مجيعا من أجل ان نَتَخطى هذه املرحلة فكلنا ثقة بتعاونكم ومسؤوليتكم.
الوابء عن اإلنسانية أمجعني.
وَكما تَرجو أسرة ابن اهليثم اإلعدادية أن َين هللا عليكم بوافر الصحة والسالمة وأن يرفع البالء و َ
بناءًًعلىًهذاًالقرارً،قامًطاقمًاملدرسةًابلعملًعلىًجتهيزًمنظومةًحموسبةًللتعليمًعنًبُ ُعدًيفًهذهًالفرتةً.حيثًسيتمًاستخدامهاًيفًمتريرًمادةًاملناهجً،وإرسالًاملهامً
الدراسيةًعلىًاجملموعاتًالصفيةًوعلىًموقعًاملدرسةًوعلىًمنظومةًמשו"ב ً ً.
أهلناًالكرامً :
نرجوًمنكمًمتابعةًاجلوانبًالتاليةًمعًأبنائكمًوستجدونناًسنداًلكمًعلىًمجيعًاألصعدةً :
ً)1اجلانبًالتعليميً :
 .1متابعة ومعاينة مجيع التوجيهات اليت نرسلها عرب جمموعات الواتس أب ليتسّن لكم تكملة السريورة التعليمية مع أبنائكم على أَت وجه.
الدخول للمنظومة احملوسبة للتعلم عن بعد وحث أبناءكم على مشاهدة الدروس والقيام ابلواجبات املعطاة هناك (سيتمًإرشادكمًحولًاملنظومةًعلىًموقعًاملدرسةً).

 .2إستغالل هذه الفرتة وحث أبنائكم على مراجعة املواد الدراسية.
 .3بسبب االوضاع الراهنة َت إلغاءًبرانمجًاالمتحانًالفصليةًيفًاملدرسةً.
 .4املهمات املحوسبة اليت ستعطى للطالب يف هذه الفرتة ستقيم وحتسب نِ ْسبتها من العالمة النهائية للفصل الدراسي الثالث .
َ

ً)2اجلانبًالنفسيًالعاطفيً :
تبذل املدرسة قصارى جهدها ملساندتكم يف توفري الشعور ابألمان لدى الطالب ،وذلك عن طريق:
 .1دعم نفسي وعاطفي يف حال لزم األمر ،من خالل التوجه ملريب الصف ،وبدوره سيقوم بتوجيهكم ملستشارات املدرسة -املربية ملك عبد الرازق واملربية وصال غنام
ملساندتكم وأبنائكم يف هذه الفرتة.
 .2لقد قامت املدرسة ببناء طاقم حلاالت الطوارئ مكون من أصحاب وظائف خمتلفة يف املدرسة ,وعليه يكنكم التوجه ملريب الصف يف أي استشارة أو ختبط
لتوجيهكم للشخص املناسب.
إليكمًبعضًاإلرشاداتًللتعاملًمعًاجلانبًالنفسيًألبنائكمً ً:
ّ
التحدث مع األوالد بشكل واضح وهادئ عن الوضع،بشكل يالئم جيلهم ،تقديم
املعلومات يكون بطريقة هادئة ومتوازنة.

ّ
التحدث في املواضيع غيراملالئمة أمام األوالد ،انتبهوا عندما ت ّ
تحدثون عن
االمتناع عن
ّ
أمور ّ
حساسة ومركبة وأوالدكم إلى جانبكم.

ّ
االجتماعية لكي ال تبث القلق في
تحديد مشاهدة األخبارفي التلفزيون وشبكات التواصل
نفوسهم.

املحافظة على الروتين قدراملستطاع .من ّ
املهم املحافظة على الروتين في البيت .الروتين
ّ
ّ
ويشكل نقطة ّ
قوة.
يعزز األمن

أنشطة مختلفة وأداءات ّ
هامة ،من شأنها أن تساهم في تعزيز شعور السيطرة على الوضع
والشعور باألمان واألمل.

ّ
االجتماعية (بدون تجمعات) -ايقاف التعليم والحجر ،قد يؤدي إلى
تعزيزالعالقات
الشعوربالوحدة ،لذلك األنشطة والعالقات االجتماعية تساعد في التعامل مع الخوف.

الفكاهة والضحك والتعامل بلطف مع املوضوع تساعد على التهدئة ،بث الفرح وتجنيد
قوى إضافية للتعامل مع الوضع.

االنتباه لالبن املستصعب كثيرا ،يجب االنتباه إلى السلوكيات مثل :االنطواء على نفسه،
االمتناع عن املشاركة في األنشطة ،ليس لديه شهية لألكل ،ال يستطيع النوم .يمكنه املشاركة
والحصول على مساعدة.

ّ
ّ
ّ
التوجه إلى الجهات املساع َدة واالستعانة بامل ّ
التربوية
ؤسسة
التوجه لالستشارة واملساعدة:
ِ
( ّ
ّ
إضافية يمكنها املساعدة).
مربية ،مستشارة ،اختصاص ّي نفس ّي) وجهات

ً :ًتوصياتًالستغاللًوقتًالفراغ-)ًاجلانبًالثقايفًاالجتماعي3
: مثل: فيديوهات لتنمية املهارات الشخصية والقيادية عرب اليوتيوب.1
https://www.youtube.com/watch?v=Om5gKdY_rWQ إبراهيم الفقي. د- حقق أحالمك-أ
https://www.youtube.com/watch?v=yqm4gXCQ3ZM - إبراهيم الفقي. د- سر السعادة-ب
https://www.youtube.com/watch?v=gevinw8_Hvw - راتب النابلسي- الثفة ابهلل-ت
https://www.youtube.com/watch?v=RlEHoUncZkM - حممد راتب النابلسي, د- غري حياتك-ث
How to Stay Positive on a Bad Day | Robin Sharma- https://www.youtube.com/watch?v=Muk90huE60
5 Maxims for Maximum Success | Robin Sharma- https://www.youtube.com/watch?v=4aMLL4ev6gQ

https://www.davidsoncourses.com/stuck-at- -) موقع دافيدسون لتجارب ونشاطات علمية (هناك ترمجة للغة العربية.2
home?fbclid=IwAR3nbKIXqEmvpuepNHAG1roBw1ceyYjWoP4pcdswkwTULlzDAt0Ap5jtdIw
... معارات احلوسبة، رسم، شطرنج: تعلم بعض املهارات عرب اليوتيوب مثل.3

ابحرتام
طاقم مدرسة ابن اهليثم
عنهم
االستاذ اشرف ابو عمار
مدير املدرسة

ً

