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 تحديث (11) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور الكرام
 

 رسالتي اليوم ستكون مرّكزة  بشكل كبير على العنصر األساسي للمدرسة أال وهي تعليم الطّالب ورفاُههم،.
 

 التعلم عن بعد
 

 مع بداية األسبوع الثالث من التعليم عن بعد، بدأنا اليوم بتطبيق الجدول المعّدل، الذي لم نكن سننجح بإجراء تغييرات عليه
 بدون مساهمة ومالحظات أولياء األمور والطالب والموظفين على حد سواء، وأود أن أشكركم على مساعدتكم: فنحن جميًعا
 في هذا األمر مًعا! سنستمر بتقييم التعديالت خالل األسبوعين المقبلين، قبل إجراء مراجعة كاملة عليه في نهاية األسبوع
 المقبل. فنحن، مثل أفضل المدارس في العالم، نحاول دائمًا إيجاد طرق جديدة لتحسين نتائج التعلم، مع الحفاظ على تفاعل
 الطالب وسعادتهم وأمانهم ؛ وأيضًا تقليل العبء على الوالدين؛ والتأكد من أن معلمينا يحتفظون بنفس التوازن بين العمل

 والحياة الخاصة، التي كانوا يتمتعون بها قبل هذا التغيير الذي نواجهه جميعًا. و ألننا نتعلم باستمرار (وهذا ما ينبغي أن
 يكون عليه األمر) ، نرجو منكم أن  تستمروا بإعطاء مالحظاتكم إن وجدت ، إما إلى أحد  أعضاء الفريق األكاديمي  ، أو من خالل

 استطالع الرأي المباشر عبر اإلنترنت . وأيضًا يمكنكم توجيه االستفسارات الفنية حول Google Classroom إلى
technicalsupport@ics.edu.jo  

 
 القسم االستشاري

 
 كجزء من أهدافنا في الحفاظ على رفاه الطالب wellbeingfirst# ، سيتم تقديم الدعم  المذكور أدناه من قبل قسم االستشارة
 طوال فترة عمليتنا عن بعد. أعلم أننا قد أعلمناكم مسبقًا بهذا، ولكن ال ضرر في تكرار هذه المعلومات، وخصوصًا إذا ما كانت

 تتعلق بالصحة النفسية للطالب ورفاههم، و خاصة في الوقت الحالي.
  

 Primary and Secondary Google Classrooms 
 سننشر مقاطع فيديو قصيرة أسبوعية لتشجيع طالبنا وتقديم نصائح حول كيفية الحفاظ على الصحة●

 النفسية.
 قمنا بتحضير  نموذج إستشاري لطالب المرحلة االبتدائية ، و  نموذج استشاري لطالب المرحلة الثانوية ، حتى●

 يتمكنوا من االتصال بنا وإخبارنا عن حالهم في هذه األوقات. و بالنسبة لطالب المرحلة االبتدائية ، سيتم
 إجراء االتصال من خالل العنوان البريد اإللكتروني لولي األمر.

 
 أولياء األمور:

 كما تعلمون ، لقد أطلقنا قبل قليل موقعنا اإللكتروني الخاص ، ICS Counselling Corner ، حيث يمكنكم●
 العثور على معلومات حول كيفية دعم أطفالكم وأيًضا العثور على روابط لرعايتكم الذاتية. وسيتم تحديث

 هذا الموقع بانتظام ونأمل أن تجدوه مفيًدا.
 سنقدم أيًضا  مقاطع فيديو قصيرة  ألولياء األمور والموظفين بشكل دوري.●
 باإلضافة إلى ذلك ، قمنا بعمل نموذج استشاري للموظفين،  على غرار  نموذج الطالب أعاله - ألن رفاهية●

 موظفينا تهمنا مثل أي شخص آخر خالل هذه األوقات الصعبة.
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 االستشارة عبر اإلنترنت
 نقدم استشارات عبر اإلنترنت  للطالب من خالل منصة آمنة تسمى DOXY . DOXY عبارة عن منصة●

 مؤتمرات مشفرة وآمنة تسمح بأعلى قدر ممكن من األمان والسرية لمحتوى الجلسات. هذه المنصة
 معتمدة في الواليات المتحدة األمريكية ، وهي أيًضا معتمدة من الهيئة التي ينتمي لها مستشارونا.

 نحن جاهزون أيًضا للقاء أولياء األمور عبر اإلنترنت لدعمهم في تربية األطفال كما نفعل عادًة.●
 للحصول على معلومات حول كيفية عمل االستشارة عبر اإلنترنت ، يرجى االطالع على  إرشادات االستشارة●

 الصادرة عن مدرسة الجالية الدولية  ، وأيضًا يمكنكم االطالع على  ملخص الموافقة المسبقة لالستشارة
 عبر اإلنترنت . ، سيتأكد مستشارنا من أنه قد تم االطالع على هذه المرفقات مسبقًا قبل أي جلسة جديدة .

 البريد االلكتروني
 إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات ، فال تتردد في االتصال بنا عبر البريد اإللكتروني:

 كريستين شبرد  (Secondary) على c.shepherd@ics.edu.jo ،  سارة إليوت  (Primary) على s.elliott@ics.edu.jo  أو
Counselling@ics.edu.jo    (بشكل عام)  كارين هوبكنز  

  
 التسجيل الصباحي للطالب

  
 كان لدى بعضكم أسئلة حول تسجيل الطالب في الساعة 8:30 صباًحا ، لذا يرجى االنتباه  إلى ما يلي: يمكن لطفلكم التسجيل

 بين  الساعة 8:30 صباًحا و 9.00 صباًحا . فإذا بدؤوا يومهم مبكرًا، وكانوا مستعدين قبل الساعة 8:30 صباًحا ، فهذه فرصة
 رائعة لهم لمراجعة أعمالهم من اليوم السابق ، وقراءة التعليقات والرد  عليها (إذا لزم األمر) ، أو إنهاء أي واجب لم يتم

 إكماله سابقا. يمكنهم أيًضا البدء في بعض المشاريع التعليمية االختيارية ، أو يمكن أن يبدؤوا يومهم مثل ما يفعل
 الكثيرون، ب  قراءة كتاب.

 
#reasonstobecheerful 

 
 وجدت أنه من السهل العثور على "أخبار جيدة" من جميع أنحاء العالم: فيبدو أنه إذا فتحنا أعيننا من حولنا سنجد األمل موجود

 في كل مكان.  فستجدون هنا ملخص جميل من جميع أنحاء العالم  ؛ ولمحبي الرياضة ابحثوا عن هاشتاغ
 LifeCommentary# على تويتر، ومع أنني لست من محبي الرياضة، لكنني قد استمتعت بمشاهدته،  لذا شاهد كيف يشغل

  المعلق الرياضي ، نيك هيث ، نفسه بعيد عن عالم الرياضة .
 تحديي لكم: ما هو reasonstobecheerful# الذي يمكنكم العثور عليه خارج (أو داخل) نافذتك هذا األسبوع؟

 
 مع أطيب التمنيات

 
  ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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