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 للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

ourlearning.sa.edu.au 

التحضیر للتعلم  عبر 
اإلنترنت  

معلومات لآلباء    ومقدمي  الرعایة



تحضیر للتعلّم عبر اإلنترنیتال  

الرعایة ومقدمي باءلأل معلومات

 بالفعل المعلمون یملكھا التي التعلّم موارد استكمال  إلى اإلنترنت عبر التعلّم یھدف
 .والمدرسة المنزل  بین التعلم استمراریة لضمان

 عملیة نصائح على ویحتوي  ، اإلنترنت عبر لتعلّم خالال من طفلك دعم  على لمساعدتك الدلیل ھذا إعداد  تم 
إلیھ حاجة في كنت إذا المتاح الدعم  حول ومعلومات

 قد  لذلك والتعلم التعلیم لدعم) LMS( التعلم إدارة نظام  حالیًا  الوالیة أنحاء جمیع في المدارس من العدید  تستخدم 
 اإلنترنت  عبر التعلم إلى االنتقال من استفادة أقصى على الحصول. األدوات  ھذه ببعض  درایة على تكون
االستعداد  یعني لطفلك

التعلم بیئة
تقلیل یمكن حیث مخصصة دراسیة  مساحة إنشاء في فكر •

 حاالت صرف االنتباه.

 .مناسب كرسي مع مكتب أو طاولة على طفلك ضبط •

الفیدیو بث سیستخدم طفلك كان إذا مناسبة   البیئة أن من تأكد •
 .المباشر

 ھیكل
 والتقییمات التعلم أنشطة حول محددة تفاصیل مدرستك ستوفر •

 وأن االتصاالت ھذه مراقبة من تأكد  .الزمنیة والجداول
    . بالروتین ویلتزم معلمھ توقعات یفھم طفلك

وكیفیة تكیفھ، كیفیة لمعرفة   طفلك مع بانتظام تحقق •
 .اإلنترنت عبر آمنة عادات   وممارسة تعلمھ، تقدم
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 التكنولوجیا
 :طفلك سیحتاج

أو iPad أو المحمول الكمبیوتر أو  كمبیوتر مثل مناسب جھاز•
 المكالمات معالجة مع التعامل على قادر اللوحي الكمبیوتر

 .واحد وقت في الفیدیو ومكالمات
 إذا ما لمعرفة طفلك مدرسة إلى تحدث واحد، لدیك یكن لم ذاإ

 .المطبوعة النسخ موارد توفیر أیضا ویمكن. تساعد أن یمكن كان

 الطالب جمیع أن مالحظة یرجى. طفلك لتعلم مطلوبة محددة برامج •
 ، Office 365 إلى الوصول یمكنھم فوق  وما 3 السنة من

 .Excel و Microsoft Word مثل أدوات یتضمن والذي

 .بھ موثوق منزلي إنترنت اتصال •

 ذلك في بما ، المدرسیة البوابة أو التعلم إدارة نظام إلى الوصول •
 .المرور وكلمات المستخدم وإعدادات الویب عناوین

 كأجھزة یأتي ال ھذا كان إذا ویب كامیرا إلى الحاجة في النظر •
 أو الكمبیوتر المحمول. بك الخاص الكمبیوتر جھاز على قیاسیة

 دعم
 أو اإلنترنت إلى الوصول في مشكالت تواجھ كنت إذا بمدرستك اتصل •

 .بدیل بحل یدعمونك سوف. لطفلك مناسب جھاز

 لنظام الفني الدعم على والحصول المرور كلمات تعیین  إلعادة  •
 .طفلك بمدرسة اتصل مدرستك، في المفضل التعلم     إدارة

لدعم المواردللحصول على     Our Learning SAة بزیار  قم•
 .والمنزل المدرسة بین المستمر التعلم

 لوزارة   اإللكتروني الموقع على  المعلومات أحدث إلى الوصول •
 .)المفیدة والروابط اإلعالنات ذلك في بما( التعلیم

تعلّمھ حول لألسئلة األولى االتصال نقطة یبقى  طفلك معلّم أن تذكر •
 .وتقدمھ
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https://www.education.sa.gov.au/


 ة یاریرجى ز المعلومات من  لمزید
ourlearning.sa.edu.au 
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https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
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