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ESOL



المواضيع التي تغطيها

ما هو التعليم االفتراضي؟❑

❑ أهمية عناوين البريد اإللكتروني

الوصول إلى المساعدة في اللغة المنزلية❑

؟BCPSما هي األدوات التعليمية المستخدمة من قبل ❑

كيف يمكنني دعم التعليمات االفتراضية؟❑

كيف يمكنني التواصل مع معلم طفلي؟❑

موارد إضافية❑
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ما هو التعليم االفتراضي؟

التعليم االفتراضي هو طريقة للدراسة حيث يستخدم المعلمون والطالب
.فصال دراسيا عبر اإلنترنت للمشاركة في التعلم األكاديمي
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تعليمات افتراضية

• ما التحديات التي واجهها أطفالك أثناء التعليم االفتراضي في الربيع؟•

• ما هي النجاحات التي حققها أطفالك أثناء التدريس االفتراضي في الربيع؟•



  
ون  يد اإللكبر أهمية عنوان البر

•   الواليات المتحدة
 
  مهم للغاية للحياة اليومية ف

ون  يد اإللكبر وه  واحدة من الطرق . البر
  التحديثات الهامة من الحكومة واألطباء والنظم المدرسية ، عىل سبيل ا

لمثال الرئيسية لتلقر
.ال الحرص

•   أقرب وقت 
 
  بالفعل، فيجب عليك إعداد عنوان ف

ون  إذا لم يكن لديك عنوان بريد إلكبر
.ممكن

•   
ون  يد اإللكبر  gmail.comوهناك عدد قليل من المواقع الشعبية إلنشاء حسابات البر

yahoo.com microsoft.com.

•   باستخدام 
ون  يحة التالية كيفية إعداد حساب بريد إلكبر .gmail.comسوف تظهر الشر
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ون  كيفية إنشاء عنوان بريد إلكبر

• Gmailإلنشاء حساب  :يرجر اتباع الخطوات التالية،

• زياره
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=
https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false
&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&hl=ar

• امأل االسم األول واسم العائلة واسم المستخدم وكلمة المرور

• "التال  "انقر عىل 

• ميالدك ونوع جنسكتاري    خ أدخل رقم هاتفك و 

• "التال  "انقر عىل 

• وط الخصوصية مراجعة شر

• "أوافق"انقر عىل 

•   أماكن آمنة حتر ال تنساها
  وكلمة المرور ف 

ون  احتفظ بعنوان بريدك اإللكبر
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&hl=ar


7

أدوات تعليمية

• :في المقام األول األدوات التعليمية التالية BCPSأثناء التعليم االفتراضي ، ستستخدم 

• •BCPSOne بما في ذلك التطبيقات التعليمية المضمنة

• المدرسة•

يمكنك التفكير في األمر على أنه فصل دراسي ، حيث يمكنك العثور على الدروس والواجبات والدرجات 
.والتحديثات

• •Google Meets

.Google Meetsيعقد المعلمون اجتماعات مباشرة باستخدام 



BCPSOne

BCPSOne هو النظام األساس  
الرقم  الذي يحتوي عىل جميع 
األدوات والموارد المتعلقة 
.بالتعليمات الظاهرية

دعم حساب المستخدم
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/


BCPSOneالوصول إل 
  الوصول إل 

BCPSOneكيف يمكنت  ؟ من جهاز كمبيوتر أو هاتف ذك 

• افتح : الكمبيوتر Google Chrome.

• تسجيل "وانقر عىل  /https://bcpsone.bcps.orgزيارة 
"BCPSOneالدخول إل 

• تسجيل "أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر عىل 
".الدخول

• BCPSOneإذا لم يكن لديك حساب  : يرجر زيارة هذا الرابط،
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Crea
te%20a%20BCPS%20One%20Account%20Arabic
.pdfto إنشاء واحد.

•

• )افتح تطبيق متصفح الويب : الهاتف Safari ،Chrome .(إلخ،

• تسجيل "وانقر عىل  /https://bcpsone.bcps.orgزيارة 
"BCPSOneالدخول إل 

• تسجيل "أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر عىل 
".الدخول

• BCPSOneإذا لم يكن لديك حساب  : يرجر زيارة هذا الرابط،
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Creat
e%20a%20BCPS%20One%20Account%20Arabic.p
df إلنشاء واحد.

•
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BCPSOneتطبيقات تعليمية على

BCPSOneيمكن لطفلك الوصول إلى العديد من التطبيقات التعليمية على .التي يمكن أن تساعد في دعم تعلمه أثناء التعليم االفتراضي

• :الوصول إليها، اتبع الخطوات التاليةمن أجل

• إلدخاللطفلكاستخدم معلومات تسجيل الدخول• BCPSOne

• "المحتوى الرقمي"في الشاشة الرئيسية ، حدد 

• هنا سترى محتوى مقسًما إلى مجموعتين من الدرجات ، • K - .12-6و ، 5

• .التطبيقات متاحة لجميع المواد مثل العلوم والدراسات االجتماعية والرياضيات وفنون اللغة•

10



Schoology

  يستخدمها المعلمون لنشر 
ونية التر المدرسة ه  المنصة اإللكبر
ويمكن أيضا أن تستخدم من . الدروس والمواد الخاصة بفصول طفلك

.قبل الطالب إلرسال الواجبات المدرسية والرسائل إل معلميهم
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https://bcps.schoology.com/home


الوصول إل المدرسة

• (لعربيةا)كيفية الوصول إلى المدرسة؟

• (العربية)الوصول إلى حساب طفلك والتبديل بين حسابات األطفال المتعددة 

• " موبايل"الشروع في العمل مع تطبيق  Schoology ( (العربية

:هذه الروابط متوفرة باللغة العربية
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Schoology%20Arabic_ARA.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Your%20Child%20Schoology%20Account%20Arabic.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/getting-started-with-the-schoology-mobile-app.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Getting%20Started%20with%20the%20Schoology%20Mobile%20App_Arabic.pdf


  المدرسة
 
التنقل ف

• التنقل في عرض الطالب في المدرسة (العربية)

• التنقل في حساب الوالدين في المدرسة (العربية)

:هذه الروابط متوفرة باللغة العربية
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Student%20View%20in%20Schoology%20Arabic.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology%20Arabic.pdf


اللقاء عبر جوجل

• هو النظام األساس  الذي يتم  Meetجوجل 
امنة BCPSاستخدامه من قبل  .للتعليمات المبر 

• يتم تحديد أوقات االجتماع من قبل المدارس 
.والمعلمي   

• يجب أن يكون لدى الطالب رمز دخول للدخول إل 
لقاء " Google".  يجب أن يكونوا قادرين عىل

الحصول عىل رموز الوصول هذه من صفحات 
.دوراتهم المدرسية

•
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الوصول إل جوجل لقاء

•  .https://meet.google.comثم انتقل إلى  Chromeافتح متصفح 
• :الخاصة بطفلك BCPSتأكد من تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب 

• @اسم المستخدم العادي لطفلك باإلضافة إلى  bcps.org 
• username@bcps.org
• كلمة مرور الكمبيوتر العادية الخاصة بطفلك للمدرسة

• (عربي)دليل لقاء جوجل 

• (العربية)جوجل لقاء للتعلم في المنزل للوالدين طالب 
•
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https://meet.google.com/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology%20Arabic.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20Guide%20Arabic.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/googleMeet-LearnAtHome.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20for%20Learning%20at%20Home%20for%20Parent-Student%20Arabic.pdf


الوصول إلى جوجل لقاء 16

سّجل الدخول باستخدام بيانات اعتماد 
.الخاصة بطفلك BCPSحساب 

يحتوي هذا الرمز على األحرف األولى 

.لطفلك ويشير إلى أنك سجلت الدخول

عبارة، على سبيل المثال )أدخل لقب االجتماع 
jsmith17team) التي قدمها معلم طفلك.

استخدام متصفح جوجل 

.كروم



من خالل هاتف ذك   Google Meetالوصول إل 

• يل تطبيق  .عىل هاتفك الذك  " لقاء جوجل"قم بتب  

• يله، افتح التطبيق، وانقر فوق  .عىل شاشة البدء" متابعة"بعد أن يتم تب  

•   
 
عند سؤالك، تأكد من السماح للفيديو والصوت بحيث يمكن لطفلك المشاركة بشكل كامل ف
.االجتماع

• الخاصة بطفلك  BCPSبعد ذلك، ستحتاج إل تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب 
".إضافة حساب"من خالل النقر عىل 

• وأدخل الرمز الذي قدمه معلم طفلك لدورة " رمز االجتماع"بمجرد تسجيل الدخول، انقر عىل 
.المقرر الدراس  

•
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من خالل هاتف ذك   Google Meetالوصول إل 
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كيف يمكنني دعم طفلي

؟خالل التعليم االفتراضي 
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نصائح للتعليمات الداعمة

• :عىل سبيل المثال. إنشاء إجراءات روتينية لطفلك

• .حافظ عىل وقت نوم ثابت واستيقظ

• .تناول وجبة اإلفطار قبل أن يبدأ جدول مواعيد الدراسة

• محاولة الحفاظ عىل جدول يوم  منتظم

• إذا كان .إذا كان ذلك ممكنا، قم بإنشاء مساحة هادئة لطفلك للقيام باألعمال المدرسية
  نفس الغرفة مع طفل آخر يعمل، فإن براعم األذن أو سماعات الرأس يمكن 

 
طفلك سيعمل ف

  تقليل االنحرافات
 
.أن تساعد ف

•   مشاركة ال
 
، ففكر ف  

اض  جدول إذا كان طفلك سيكون مع شخص بالغ آخر أثناء التعليم االفبر
  
  اتباع هذا الجدول الزمت 

 
.الدراس  لطفلك معه واطلب منه مساعدة الطفل ف

•
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نصائح للتعليمات الداعمة

• جر االتصال بالمدرسة حتر يتمكن كل طفل من الحص ا، فب 
ً
ول إذا كان أطفالك يشاركون جهاز

  يمكن أن يتبعه أطفالك .عىل جهازه الخاص
أثناء انتظار جهاز آخر، قم بإنشاء جدول زمت 

.الستخدام األجهزة

• ورة .شجع طفلك عىل طلب المساعدة من المعلم عند الرص 

• .تحدث إل طفلك عما تعلمه اليوم
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:في الصباح، قد تسأل

الموضوع هل لديك اليوم؟/ ما هي الفئات 

هل لديك أي تقييمات؟

كيف ستقضي وقتك؟

ما هي الموارد التي تحتاجها؟

ماذا يمكنني أن أفعل للمساعدة؟

تسجيل الدخول اليومي

:في نهاية اليوم قد تسأل

إلى أي مدى وصلت في مهام التعلم الخاصة بك 
اليوم؟

ماذا اكتشفت؟

ما الذي كان صعباً؟

ماذا يمكننا أن نفعل لجعل الغد أفضل؟
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دعم االحتياجات االجتماعية والعاطفية

• ات راحة من التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف طوال اليوم .تأكد من أن طفلك يأخذ فبر

•   وممارسة الرياضة
.تشجيع النشاط البدن 

• .تحقق مع طفلك لمعرفة كيف هو أو هو يشعر

•   تعمل مع طفلك
اتيجيات مختلفة للتعامل مع الوضع التر اتيجيات ما يىل  .تحديد اسبر

:ويمكن أن تشمل االسبر

•   دفبر يومية
 
الكتابة ف

•   
أخذ المشر

• االستماع إل الموسيقر 

• لك لألطفال األصغر سنا   مب  
 
إنشاء منطقة هادئة ف

• .استمتع بوقت العائلة

• .مارس الصبر والتعاطف مع طفلك ونفسك

•   
: موارد من إدارة الدعم االجتماع  والعاطق  https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support
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كيف يمكنني التواصل مع معلم طفلي؟
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• 3972-874-866-1اتصل على 

• 530771: رقم تعريف العميل رقم 

• اإلشارة إلى اللغة التي تحتاج إلى المساعدة فيها

• 505171: رمز الوصول

• . الذي تريد االتصال به BCPSأعط المترجم رقم هاتف 

التواصل مع المعلمين

استخدام خط اللغة

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
25

http://womentakingastand.blogspot.com/2011/11/answering-call.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


التواصل مع المعلمين
نصائح عامة عند تلقي المكالمات من المعلم

• -887-410خالل السنة الدراسية النموذجية، قد يتصل بك المعلم من رقم  xxxx -443أو رقم 
809- xxxx. يمكن للمعلم االتصال بك من هاتفه الخلوي ،  

اض  م من المه. أثناء التعليم االفبر
.الرد عىل المكالمات حتر إذا لم تتعرف عىل الرقم عىل الشاشة

• " العربية، من فضلك"إذا اتصل بك معلم، وكنت بحاجة إل مساعدة بلغتك، يمكنك أن تقول
.حتر يعرف المعلم أن يتصل بك مرة أخرى باستخدام خط اللغة

• يه  تقولها باالنجلب  
ً
ويفضل ان Arabic please “
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التواصل مع المعلمين

نصائح إضافية

•   إل معلم طفلك مع األسئلة
ون   إرسال رسالة بريد إلكبر

ً
يجب عىل المعلمي   . يمكنك دائما

  
.ساعة48-24االستجابة ف 

• ا االتصال بالمعلمي   من خالل 
ً
هذه مدرجة ".ساعات عملهم Google Meetيمكنك أيض

  دورات طفلك المدرسية
.ف 

• ية من أجل    لغة أخرى غب  اإلنجلب  
  استخدام خط اللغة إذا كنت بحاجة إل مساعدة ف 

فكر ف 
.االتصال بمعلم  طفلك
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اضافيه الموارد
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تطبيقات تعليمية إضافية

BCPSOneباإلضافة إل المدرسة، يمكن لطفلك الوصول إل العديد من التطبيقات التعليمية عىل    يمكن 
التر

  
اض    دعم تعلمه أثناء التعليم االفبر

.أن تساعد ف 

:من أجل الوصول إليها، اتبع الخطوات التالية

BCPSOneاستخدام معلومات تسجيل الدخول لطفلك إلدخال 

"المحتوى الرقم  "عىل الشاشة الرئيسية، حدد 

ى المحتوى مقسمة إل مجموعتي   من الدرجات، 
– Kهنا سبر 5 .12-6و ،

.تتوفر التطبيقات لجميع المواد مثل العلوم والدراسات االجتماعية والرياضيات وفنون اللغة

  قد تكون متاحة لك، مثل 
هذا ".التحقق من االستعداد"شجع طفلك عىل استخدام التطبيقات األخرى التر

.التطبيق أيضا يعط  توصيات ألنشطة أخرى يمكن لطفلك القيام به لدعم التعلم
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/
https://bealearninghero.org/readiness-check/


موارد المنطقة والمجتمع

• الرئيسي " بي سي بي سي"يقدم موقع 

(www.bcps.org)  قائمة شاملة بالموارد

المحلية والمجتمعية، بما في ذلك معلومات 

.عن مواقع الوجبات

• المعلومات متوفرة باللغات العربية، 

، البورمية، الصينية، الفرنسية، اإلنجليزية

النيبالية، الروسية، اإلسبانية، األردو، 

.األوزبكية، الفيتنامية، واليوروبا
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http://www.bcps.org/
https://www.bcps.org/system/coronavirus/Meal_Sites.pdf


قائمة المراجعة النهائية
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الوصول إلى الجهاز و ❑ WIFI أو نقطة االتصال.

.إنشاء عنوان بريد إلكتروني❑

حسابإنشاء❑ BCPSOne .

❑ .Schoologyالوصول إلى 

❑ .Google Meetالوصول إلى 

til استخدام خط اللغة لالتصال بالمدرسة مع تحديثها

.معلومات للتواصل

Preparation 
for 

Fall Virtual 
Instruction


