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 تحديث (10) ألولياء األمور
 

 أولياء األمور الكرام
 

#togetherathome 
 

سلوكهم يكون عندما أطفالنا مع كأهل نحن نفعل مثلما السّكان إلى للتحّدث مّضطرة الحكومة بأن األحيان بعض في                    أشعر
منازلنا في نبقى أن ونحاول ، ارشاداتهم نتبع الدولية" الجالية مدرسة "مجتمع أننا من واثق إنني ذلك، ومع الئق.                     غير
مسافة ترك و األقدام على سيًرا وهي أال بّينوها، التي القواعد بحسب للمنزل مغادرتنا تكون بحيث ، اإلمكان قدر #stayhome                    
في هنا أننا على إصراري أشارككم أن أريد ولكنني المدرسة، كمدير وظيفتي أتخطى أن بهذا أحاول ال إنني الباقين. عن متر 2                      

 المملكة يمكننا أن نعود إلى الحياة الطبيعية والصحة الجيدة في أقرب وقت ممكن ، وأننا سوف نحقق هذا الهدف معًا
.#togetherathome  

 
Teaspoons of التقى البعض منكم في مدرستنا، بزميلي وصانع التغيير العالمي ، دارسي لون، وهو يتحدث عن ما يسميه 

 Change”،  أو ما يسمى ب"القليل من التغيير" ، وهو ما يعني  بأن هناك مبادرات وأفعال صغيرة يمكن لكل فرد أن يساهم
 فيها في المجتمع، والتي معًا تخلق تغييًرا هائًال. (يمكنكم أيًضا متابعة أعماله على صفحة   Facebook، في هذه األوقات

 الغير عادية)، فإننا نحتاج  اآلن وأكثر من أي وقت مضى، لكل مساهمة وتضحية مهما كانت صغيرة.
 

 
#onlinelearning changes - نرجو منكم القراءة 

 
 فيما يتعلق بعملية التعّلم عن بعد، فإننا نعمل بجّد لنضمن إيجابية تجربة الطالب التعليمية، ولنطّور مشاركتهم، وإنجازاتهم

 وتقدمهم التعليمي ، مع المحافظة على #wellbeingfirst. لقد جمعنا الكثير من ردود أفعال أولياء األمور والطالب
 والموظفين على مدار األسبوعين الماضيين ، واستخدمناها لتصميم نسخة منقحة لبرنامجنا التعليمي عبر اإلنترنت ، والذي

 سيبدأ يوم األحد 29 آذار 2020.
  

 مالحظة: تم إرفاق شرح مفصل لبرنامجنا المنقح ، والذي يشمل أوقات اليوم الدراسي الجديد، ويمكنك  قراءة
 المستند هنا . وأنني أشدد على أهمية أن تكونوا أنتم وأطفالكم على علم كامل بكل هذه التغييرات قبل يوم األحد.

  
  يمكنم أيضًا قراءة الملحق المّعدل لخطة الطوارىء  المتعلق بالطالب هنا ، و ا لملحق المتعلق  بأولياء األمور في هذا الرابط .

 
 نواصل الترحيب بتعليقاتكم، كما ذكرنا سابقًا ، والتي يمكنكم المشاركة فيها إما من خالل التواصل مع أحد  المدراء

 األكاديميين  أو من خالل  المشاركة عن طريق هذا النموذج . ومع هذا، فإننا نطلب منكم أن نمنح هذه التعديالت فرصة للنجاح.
 فهذا كله جزء من جهودنا إلظهار تأثير themonalisaeffect# ، لجميع أفراد مجتمع مدرستنا، و في كل شيء نقوم به.

 
 

#onlinelearning changes -المنطق 
 

 المالمح الرئيسية لمنهجنا المنّقح:
 

 تأخير بداية اليوم الدراسي للطالب ، بما يتماشى مع  البحث العلمي ،  وبناًء على طلب الطالب، لتحقيق أكبر قدر ممكن●
 من عملية التعليم ورفاهية الطالب ؛

 تقليص مدة "التدريس"، لمنح الطالب والموظفين الوقت الكافي للمراجعة ، والتفكير ، والتحضير ، وإعطائهم●
 استراحة بين الحصص التدريسية؛
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https://www.globalcitizen.org/en/campaign/stand-together-to-beat-coronavirus/
https://teaspoonsofchange.org/
https://teaspoonsofchange.org/
https://teaspoonsofchange.org/
https://www.facebook.com/teaspoonsofchange/
https://docs.google.com/document/d/1_j-Eh9viEqJvpXZSahetmorow6fF7cNaf9y6YCaKJMo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_j-Eh9viEqJvpXZSahetmorow6fF7cNaf9y6YCaKJMo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13vRWfiFIjSScAI3cU7kbAiCNCFyk1Reeva1HzaOLqAs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dN_yzVUagveEJZA2X-5GqEES6uZE2aI03hWAA2K6D5Q
https://drive.google.com/open?id=1dN_yzVUagveEJZA2X-5GqEES6uZE2aI03hWAA2K6D5Q
https://docs.google.com/document/d/1nhBdneBwus5SZmDKrEBKjPOkCerSiwLbTCNHF6sRErY/edit#bookmark=id.afzx8oyn3gs4
https://docs.google.com/document/d/1nhBdneBwus5SZmDKrEBKjPOkCerSiwLbTCNHF6sRErY/edit#bookmark=id.afzx8oyn3gs4
https://forms.gle/jbyzbTeE4SxxueJk9
https://www.bbc.com/worklife/article/20191023-the-body-clock-science-behind-later-school-start-times
mailto:office@ics.edu.jo
http://www.ics.edu.jo/
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 إعطاء الطالب وأهلهم المزيد من الخيارات، وخاصة في المرحلة االبتدائية ، لتنظيم وإدارة توقعات األهل ألنفسهم●

 وألطفالهم ؛
 توحيد وقت انتهاء اليوم الدراسي لجميع الطالب ولجميع المراحل، لمساعدة العائالت على تنظيم يومهم، بحيث●

 يحقق هذا توازن مع التزامات العمل الخاصة بهم ؛
 إعطاء أعضاء الهيئة التدريسية الوقت الكاف إلعداد محتويات الفيديوهات المسجلة أو المباشرة ، مع الحفاظ على●

 رفاهيتهم، وخلق توازن بين وقت العمل و حياتهم الخاصة.
  

 يجب أن ندرك جميًعا أننا نعمل اآلن في إطار "طبيعي" جديد ، وقد يتطلب هذا تغيير طفيف على توقعات الطالب وأولياء
 األمور. فخالل الشهرين الماضيين، تبين للمعلمين في جميع أنحاء العالم بأنه من الصعب أن يحققوا ما هو متوقع داخل

 الحصة الصفية في ما يتم تدريسه عن بعد، لكننا سنستمر في توفير فرص تعليم عالية الجودة لجميع أطفالنا.
  

#wellbeingfirst 
 

 يعمل فريقنا االستشاري جاهدًا إليجاد المزيد من الطرق لدعمكم وعائلتكم خالل فترة عملنا عن بعد. وتحقيقًا لهذا،  فإنهم
 يوّدون مشاركتكم بما يلي:

  
 سيتم نشر نموذج Google على Google Classroom لكل طالب في المرحلة االبتدائية  للتحقق من حالته وسؤاله عما●

 إذا كان يرغب في التحدث إلى السيدة سارة (مستشارة المرحلة األساسية). ولذا سُيطلب من طفلك تقديم عنوان بريد
 إلكتروني ألحد الوالدين.

 سيكون هناك مقاطع فيديو قصيرة من الفريق االستشاري في Google Classrooms. لن يتطلب هذا عمل إضافي●
 للطالب، بل سيكون وسيلة إلعطائهم نصائح ومقاطع ممتعة لتعزيز معنوياتهم خالل هذا الوقت.

 أما بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية،  فقد تلقوا نموذج خاص بهم مباشرًة من خالل بريدهم اإللكتروني يوم أمس●
.Form Teacher األربعاء 25 مارس ، وسيتم أيًضا نشر الرابط في صف كل المعلم 

  
 يرجى إلقاء نظرة على مو قعنا على Google الذي يحتوي على الكثير من المعلومات ألولياء األمور،  وال تترددوا في االتصال

countselling@ics.edu.jo بنا على 
  

#reasonstobecheerful  
  
 

 بالنسبة للبعض منكم، فإن حقيقة مقطع الفيديو الخاص بي على صفحة Facebook لمجتمع ICS اليوم،
 وبأنه قد استغرق أكثر من 20 لقطة ، بسبب أصوات المساجد، والكالب والسيارات ومركبات التوصيل وما
 إلى ذلك،  قد يكون كافيًا إلبهاجكم. و إذا لم يكن األمر كذلك ، يمكنكم  االستماع إلى قصتي األسبوعية

!Nick Sharratt و Kes Gray ل  "Yuk"  هنا  ، و قصة األسبوع هي 
 
 
  

 تمتع بعطلة نهاية أسبوع جميلة وآمنة وعائلية ، وال تنسوا الليلة أن تقدموا عقارب ساعاتكم ساعة واحدة.  حان وقت الصيف !
 

 
 مع أطيب التمنيات

 
 ماثيو سافيج
 مدير المدرسة
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https://forms.gle/B6rcAXW8iHrosZRMA
https://forms.gle/B6rcAXW8iHrosZRMA
https://forms.gle/B6rcAXW8iHrosZRMA
https://forms.gle/B6rcAXW8iHrosZRMA
https://forms.gle/B6rcAXW8iHrosZRMA
https://drive.google.com/file/d/1x5ffoV3UCwuLLAFjWsgJIeUY4H799ccH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x5ffoV3UCwuLLAFjWsgJIeUY4H799ccH/view?usp=sharing
https://youtu.be/u2bigf337aU
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