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مدرستنا من الطلب أمور لولياء دليل       

  
لمساعدة أطفالك في الحفاظ على الستمرارية في تعلمهم بالضافة إلى وضع علمات على أيامهم الطويلة epsme-edu.ch  نريد استخدام منصة

ل يستطيع المعلمون فقط تزويدهم بالعمل ، ولكن أيًضا تدريبهم وتوجيههم. ستسمح هذه الوسيلة الرقمية لطفالك بتلقي .Covid-19 خلل أزمة
المستندات والروابط ومقاطع الفيديو ومواصلة عملهم كطلب والبقاء على اتصال مع معلميهم. بالضافة إلى ذلك ، ستساعد المنصة في الحفاظ على الرابط

 بين المدرسة والمدرسة والعائلة
  

لطار وظروف العملا   
  

التدريس مهمة معقدة. كن مطمئنًا ، هذا ليس ما تطلبه المدرسة منك. يتعلق المر بمساعدة أطفالك على الحفاظ على استمرارية تعلمهم ، والشراف عليهم ،
 .ولكن المعلمين هم من سيستمرون في التدريس وسيكونون هناك لمساعدتك

  
بشكل مثالي من الهاتف الذكي. هذا ل يعني ، مع ذلك ، أن epsme-edu.ch  للقيام بذلك ، سيحتاج طفلك إلى الوصول إلى النترنت. يمكنك استخدام

 .طفلك قد ينحرف عن قواعد العائلة المتعلقة باستخدام الشاشات: ومع ذلك ، سيكون من الضروري ، تحت سيطرتك ، تخويله باستخدام الجهزة المتصلة
  

ستقوم المدرسة بتحديد الوقت الذي يقضيه في المنزل. لذا تأكد من أن أطفالك أن يكون لديهم مكان هادئ ومخصص للتعلم. يجب عليهم القيام بتلك العمال ،
كل يوم ، بشكل مثالي في نفس الوقت ، تختارهم العائلة وفقًا لتنظيم كل منهم. ل يزال التحدي صعبًا ، ويتعين على أطفالك التعود على العمل بمفردهم من

 .المنزل. نحن على يقين من أنك ستتمكن من دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم على إنجاز مهامهم
  

 .وقت النوم مهم أيًضا. حاول تحديد وقت الشاشة وقبول الشعور بالملل. اعرض عليه القراءة والطهي والمساعدة في العمال المنزلية
  

 وقت العمل ونوعه
  

سيعتمد وقت التعلم على عمر أطفالك. لكي تتمكن من الستمرار على المدى الطويل ، سيكون من الوهم العتقاد بأن أطفالك سيكونون قادرين على العمل
 دقيقة كحد أقصى من العمل الكاديمي البحت لكل درجة.20 ساعات في اليوم! كنقطة أساسية، نقترح أن ياخذ 8 إلى 5بمعدل ساعات المدرسة المعتاد من 

3 دقيقة في 20 مرات 3على سبيل المثال ،  P  6 دقيقة في 20 مرات 6 ساعة ، 1أو P  دقيقة في20 مرة 12أو ساعتين وحتى  RAC ،  ساعات4أو . 
  

لفترة طويلة جًدا. سيكون من المهم بالفعل أخذ فترات راحة ، للقيام بأنشطة أكثر مرًحا وترفيهًا بين كل عمل لن يتمكن الشباب من العمل على أساس دائم  . 
  
  

 .سيكون التحدي الكبر الذي يواجه المراهقين أنهم يجدون الدافع لدخول التعلم. ربما يجب عليك وضع بعض القواعد معهم
  

 !يمكنك في أي وقت إلقاء نظرة على العمل الممنوح والمنفذ. ثق بالمعلمين: لن تكون هناك حاجة لضافة أنشطة إضافية
  

إذا كان أطفالك يواجهون صعوبة في الوصول إلى العمل ، ول يمكنهم القيام بأنفسهم ، فل تتردد في التصال بالمعلمين الذين يمكن الوصول إليهم خلل وقت
 .المدرسة للعثور على طرق لمساعدتهم مًعا

  
يتم تأجيل جميع التقييمات الهامة في هذا الوقت. يقدم المعلمون في بعض الحيان تقييمات تكوينية لطفالك حتى يتمكنوا من وضع أنفسهم فيما يتعلق بتعلمهم

 .السابق
  
  

 تنظيم العمل

 .يحاول الطفل ، كلما كان ذلك ممكناً وبحسب عمره ، القيام بعمله بشكل مستقل
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 .ستكون وظيفتك أساسا لتشجيعه وتذكيره بالبدء في العمل

 .إذا واجه التلميذ صعوبات ، فهو يساعد المساهمات النظرية للمسنين ، أو يطلب المساعدة من معلمه أو شخص بالغ
 .بمساعدتكم ، اعتماًدا دائًما على عمر طفلك ، يقوم بتصحيح عمله و / أو نقله إلى معلمه وفقًا للطرق المعلنة

 .سيبقى المعلمون على اتصال بطفلك ليرسلوا له تعليقات على العمل المنجز
  
  

يبقى معلمو الفصل محاورين مميزين خلل هذه الفترة الستثنائية التي نعيشها. يمكنك أيًضا التصال بأساتذة
.فروع محددة
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