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 تحديث (8) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور األعزاء،
 

 آمل أن تكونوا قد استفدتم من خدمة التوزيع األولى لهذا اليوم، وأن تكون قد أعطتكم وعائالتكم دفعة من الطاقة خالل
 فترة الهدوء التي نعيشها في منتصف هذا األسبوع. أريد أن أعترف بأنني أشعر بالفخر بأنني أعيش في األردن، أكثر من أي
 وقٍت مضى، ِلما أراُه من عنايٍة شديدٍة توفرها الحكومة األردنية لشعبها ، ومدى التضامن الذي يجمع المواطنين األردنيين:

 تناولت  صحيفة الجارديان هذه القصة كموضوع رئيسي اليوم ،  ولربما هذا سيدفع الحكومة البريطانية بإعادة التفكير، بكيفية
 التعامل مع هذا الموضوع وأن تقتدي بما تفعله الحكومة األردنية.

  في هذه األثناء، أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع هذا المساء، الغناء والتصفيق من شرفات و أسطح مرج الحمام.
 

 تواصل أولياء األمور
 

7:30 من العمل بساعات التقّيد الكرام أهالينا منكم نرجو اليوم، خالل المعلمين مع األمور أولياء تواصل بموضوع يتعلق                    فيما
خالل من الطالب على للرد بجّد يعملون لدينا التدريسية الهيئة أعضاء فإن الخميس. يوم إلى األحد يوم من مساًء 5 إلى                       صباًحا
و السابق لليوم الدروس مراجعة إلى باإلضافة اإللكتروني، البريد عبر استفساراتكم على الرد وأيضًا ، GoogleClassroom                
نهاية في واالسترخاء للراحة الخاص لوقتهم يحتاجون الموظفين جميع أن تفّهمكم من متأكد أنا التالي. لليوم                  التحضير
األساسي التوازن هذا تحقيق على جميًعا لمساعدتنا المتواصل لدعمكم جزيًال نشكركم وعائالتهم. بأنفسهم ليعتنوا                اليوم،

 بين العمل والحياة الخاصة، خاصًة في مثل هذه األيام، حيث أن فرض حظر التجول يمكن أن يؤثر على كال األمرين .
 

 تسجيالت فيديو والبث المباشر
 

  بدأنا هذا األسبوع بتجربة البث المباشر، وتسجيالت الفيديو في صفوف مختلفة ، ويبدو مبدئيًا بأنها تعمل بشكل جيد جدًا.
  سنقوم في نهاية هذا األسبوع بتزويدكم بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ، بحيث يكون مناسبًا للمدرسة بأكملها.

 ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن يخلق هذا األمر بعض المشكالت التي يمكن أن تواجهها بعض العائالت والمعلمين على حد
  سواء.

 أوًال ،بصفتنا مدرسة حائزة على جوائز بخصوص حماية الطفل، فإننا نشّدد على أن يكون البث المباشر في اتجاه واحد (بمعنى
 آخر ، يمكن للطالب رؤية المعلم ، لكن المعلم ال يمكنه رؤية الطالب)، وأيًضا، أن يكون دائًما موّجه لمجموعة طالب وليس

 لطالب واحد (بمعنى آخر ، فإننا لن نسمح بأن يكون الفيديو او المحادثة بين معّلم/ة وطالب واحد). نشكركم على تفهمكم
 وتعاونكم في هذا الشأن.

 باإلضافة إلى ذلك، نحن على علم باختالف مزودات اإلنترنت وسرعتها لدى العائالت وحتى اختالف األجهزة التي يستخدمها
 الطالب. لذلك نوّد أن نطمئنكم بأن المعلمون، كما هو الحال في أي حصة تدريسية، سيعملون على استخدام مجموعة
 متنوعة من استراتيجيات التعلم والتعليم ، والتي يعد الفيديو المسجل واحًدا فقط من هذه األساليب التعليمية، لنجعل

 themonalisaeffect#  متواجد دائمًا ليدعم كل  طالب على حدى بغض النظر عن ظروفه الخاصة.
 وحتى نتمكن دائمًا من تطوير وتحسين التعليم عن بعد، يرجى منكم مشاركتنا وجهة نظركم  باستخدام هذا النموذج .
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 تربية األطفال والروتين الجديد

 
أيًضا، مثلكم فإنني، ذلك ومع بهم. يتعّلق شيء أي ُأغّير ألن أسعى وال شرط، أو قيٍد دون أطفالي ُأحّب جميعًا، مثلكم                       إنني،
التي الوظيفة هذه على مدّرب هو من فينا أحٌد هناك ليس سهلة. مهمة ليست األطفال تربية بأن يعترف من أول                      سأكون
نواجه أنفسنا نجد فيها، مرحلة إجتياز استطعنا وأخيرًا بأننا فيه نشعر الذي الوقت يأتي وعندما الوظائف، أهم من                    ُتعتبر

  تحدّيات جديدة.
أن المهم من الحظر، هذا خالل األسبوع أيام طوال و الساعة مدار على مًعا متواجدون العائلة أفراد أصبح أن بعد و اآلن، أما                         و
سالمتهم على نحافظ حتى معهم نتعاطف وأن مكانهم، دائمًا أنفسنا نتخّيل وأن أكثر، أطفالنا لفهم الظروف هذه                   نستغل
متأمًال ، المقال هذا مشاركتكم يوّد المدرسة في النفسي اإلرشاد قسم فإن ولهذا، #اإلزدهار . على نساعدهم وأن                   النفسية،

 بأن تجدوه مفيدًا في هذه األوقات غير العادية.
  

 #قليل_من_البهجة
  

أن بعد التحدي. هذا على مصمم أنا و للبهجة، يدعوكم جديد بموضوع رسالة كل في ُأشارككم بأن تحدي في نفسي                      وضعت
ال فإنه ألم، من العالم يعانيه ما كل فمع التلغراف ، من بمقال رسالتي سُأنهي الجارديان، صحيفة من بمقال اليوم هذا                      بدأت

 يزال هناك دائمًا الكثير والكثير من األمل والسعادة.
 

 مع أطيب التمنيات

 
 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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