Om hjemmeskole – arabisk

معلومات حول التعليم المنزلي
بسبب وباء كورونا  ،فقد تم إغالق المدارس في النرويج .وبالرغم من إغالق المدارس فإن الدراسة لم
تتوقف .يعني أن إغالق المدارس يحتم على المعلمين والسلطات في النرويج إيجاد طرق أخرى يمكن
للطالب من خاللها متابعة الدراسة .يجب أال يفقد الطالب في النرويج تعليمهم بسبب تعذرهم على مقابلة
.بعضهم البعض في المدرسة.

ما هو التعليم المنزلي؟
التعليم المنزلي يعني أنه يجب تعليم الطالب أثناء وجودهم في المنزل .المدرسة والمعلمين هم المسؤولون
عن ضمان تلقي الطالب التدريس والواجبات .يجب أن تكون المدرسة على اتصال مستمر بالتالميذ،
والتأكد من أن الطالب يعرف ما يجب عليه فعله وكيفية القيام بذلك.

كيف يتم التعليم المنزلي؟
يختلف األمر من مدرسة ألخرى ومن معلم آلخر عن كيفية التدريس ويمكن إعطاء الطالب مهام مختلفة.
يتحدث بعض المعلمين إلى الطالب باستخدام برامج مختلفة على جهاز كمبيوتر أو اللوحات الرقمية أو
الهواتف الذكية .قد ال يتمكن المعلم من التحدث إلى جميع الطالب كل يوم  ،لذلك يتم إخطارهم بعمل
لذلك اليوم عبر البريد اإللكتروني أو وسائل التواصل األخرى .المدرسة

لماذا بعض التالميذ يذهبون للمدرسة بالرغم من أنها مغلقة؟
على الرغم من أن المدارس مغلقة أمام معظم الطالب  ،إال أنه يُسمح لبعض الطالب الصغار بالذهاب
إلى المدرسة .هؤالء هم األطفال الذين لديهم أولياء أمور يعملون في أعمال ذات وظائف حساسة وهامة
للحفاظ على المجتمع مثل األطباء والممرضين والشرطة وغيرهم .يجب على األولياء توضيح ذلك
واالتفاق مع المدرسة.
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متى يمكن للطالب العودة للمدرسة؟
إن الحكومة هي التي تقرر متى تفتح المدارس مرة أخرى .لقد تقرر أن طالب المرحلة االبتدائية من
الصف األول وحتى الصف الرابع هم الذين يمكنهم العودة أوالً .سيتم وضع قواعد حول كيفية تواجد
الطالب م ًعا في الفصول الدراسية  ،وأثناء فترات الراحة  ،وفي أي مكان آخر يتم التدريس فيه  ،مثال
المدرسة الخارجية .يجب وضع قواعد وضوابط تحمي الطالب والموظفين من إصابة بعضهم البعض.
ستقوم المدرسة بإخبار أولياء األمور بموعد وكيفية عودة الطالب إلى المدرسة.

كيف يمكن للطالب البقاء على اتصال مع المدرسة وزمالء الدراسة عندما ال يلتقون مع
بعضهم كل يوم؟
بما أن الطالب ال يمكنهم أن يلتقوا بأصدقائهم كما كان من قبل  ،فيمكنهم استخدام الوسائل الرقمية للبقاء
على اتصال مع بعضهم البعض  ،ألنه من الجيد رؤية بعضهم البعض حتى مع إغالق المدارس .من
المهم أن يحضر الطالب عندما يقوم المعلم بالتدريس عبر الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي أو اللوحة
الرقمية ،لكي يحصلوا على المتابعة الالزمة من المعلم.

اقرأ المزيد عن االفتتاح التدريجي للمدارس بعدة لغات في صفحةhelsenorge.no
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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