
 دعم األهل في البيت لدراسة الطفل عن بُعد

 

 كل األطفال لديهم اآلن وقت خاص للدراسة. يدرس األطفال والشباب اآلن بشكل رئيسي في البيت من خالل الدراسة عن بُعد.  

ولطالب التعليم التمهيدي. وباإلضافة لذلك للطالب الحاصلين على قرار الدعم  3 - 1نُنظم الدراسة في المدارس لطالب الصفوف 

ساسي الذي تم تمديده، يتم تنظيم لهم تعليم في المدرسة حسب الحاجة. كما أن طالب التعليم الخاص، وكذلك لطالب التعليم األ

. كل هؤالء الطالب على كل حال لديهم 14/4/2020التحضيري للتعليم األساسي، بإمكانهم الدراسة في المدرسة ابتداًء من تاريخ 

التعلم عن بُعد بخصوص كورونا، هو التعليم الذي في المقام األول الحق في الحصول على التعلم عن بُعد، إذا طلب الوالدان ذلك. 

 الذي يُوصى به لجميع الطالب.

العمل المدرسي والدراسة في البيت من الممكن أن تكون صعبة. تعمل المدارس اآلن بجد ونشاط لجعل العمل التعليمي يسير بشكل 

ك ثقة أن كل شخص يفعل كل ما بوسعه. سيعود األطفال بعد حين إلى جيد. الوضع جديد لنا جميعاً، لذلك من المهم أن تكون هنا

 المدرسة. 

من المهم العثور على روتين ونظام للدراسة وحل الوظائف المدرسية في ظروف المنزل. هنا نصائح تدعم دراسة الطفل عن بُعد في 

 البيت.

 

ء واألمهات لدعم دراسة الطفل، على سبيل المثال بسبب مازالت المدرسة مسؤولة عن التعليم. ال تتوفر اإلمكانية لجميع اآلبا ✓

 نقص المهارة الكافية للغة الفنلندية/السويدية. المعلمون متاحون من ناحية األسئلة واالستفسارات والمساعدة.  

 

زة المناسبة إذا لم يكن لدى طفلك جهاز كمبيوتر ليستعمله، فمن الممكن التواصل من خالل الهاتف أيضاً. إذا لم تتوفر األجه ✓

 في البيت، فتواصل مع المدرسة.  

 

 تعرف مع طفلك على اإلرشادات التي قدمتها المدرسة. ادعم الطفل ليلتزم باإلرشادات وليتواصل مع المعلمين.  ✓

 

 احرص على أن تكون لدى طفلك معدات العمل، التي يستعملها بخالف ذلك أثناء دراسته.  ✓

 

معه. أكتب الجدول في المذكرات واستعمل الصور للدعم. ضع الجدول الزمني تحدث مع الطفل وخطط للجدول الزمني  ✓

 بحيث يكون مرئياً وفي مكان رئيسي.

 

اختر لطفلك مكان في البيت، من الجيد أن يُرّكز فيه على العمل المدرسي وتتوفر فيه المواد التي يحتاج إليها الطفل. هذا   ✓

 يخلق األمان والهدوء أثناء العمل. 

 

طول المدة التي يستطيع الطفل التركيز أثنائها. الوقت الذي يتم حجزه للعمل في البيت من الممكن أن يكون في البيت   فّكر في ✓

 أقصر من الحصة الدراسية في المدرسة. 

 

من الممكن أن يشعر الطفل بأنه وحيداً مع الوظائف المدرسية. لذلك من الجيد تشجيعه على تأدية الوظائف مع زمالء  ✓

 ة من خالل التواصل عن بُعد، أو مع اإلخوة واألخوات في البيت. العمل معًا أكثر متعة!المدرس

 

احجز وقتاً كافياً من أجل التجول في الهواء الطلق. ممارسة الرياضة والحركة واللعب تُعتبر جزءاً مهماً من الدراسة عن   ✓

 بُعد.

 

 لمشاهدة الشاشات خارج نطاق الدراسة.قُم بإعداد ضوابط ونظم واضحة بخصوص الوقت الُمخصص  ✓

اسمح للطفل بالتعبير عن مشاعره، وحدد األهداف بشكل صحيح. إذا لم يكن لدى الطفل قدر كافي من الطاقة لتأدية الوظيفة  ✓

التي لم المدرسية األخيرة لذلك اليوم، فبإمكانه تأديتها فيما بعد. المعلمون يُساعدون الطفل فيما بعد على دراسة تلك األشياء 

 يتعلمها أثناء هذه الحالة.



 

يتوجب على جميع األشخاص الموجودين في البيت أن يحترموا الوقت المحجوز للعمل المدرسي للطفل. العائلة مسؤولة  ✓

 بشكل ُمشترك عن الراحة النفسية للطفل وعن خلق ظروف هادئة كي يقوم بعمله.

 

إذا نشأ قلق لديك بخصوص تعلم طفلك أو فيما يتعلق بالرفاهية، فتواصل مع المدرسة. إذا كان قلقك متعلقاً في المقام األول  ✓

بالدراسة، فتواصل مع ُمعلم الطفل. إذا كنت تشعر بالقلق بخصوص رفاهية الطفل، فتواصل مع األخصائي النفسي للمدرسة  

 أو مع العامل االجتماعي للمدرسة. 

 (Fredrika Nyqvistت االستفادة بخصوص هذا النص من نصوص المرشدة التربوية لالوريمي فريدريكا نوقفيست )تم

[Förbundet Hem och Skolan[ ومن نصوص رابطة أولياء األمور الفنلندية ]Suomen Vanhempainliitto.] 

 


