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 حدةتعل�م اوكالند المو  رةوزا

�ي 
ن  2020مصادر التعلم الم�ن

�ي �مكن العثور عليها 
ن ي تعلمهم خالل هذا الوقت من هنا قدمت مدرسة طفلك موارد للتعلم الم�ن

. يتم تقد�مها كموارد لضمان استمرار الطالب �ن
�ي لتحد�د درجات الدورة أو إ�مالها. 

ن  إغالق المدرسة المؤقت. ال �مكن استخدام مهام التعلم الم�ن

و�دك بموارد إضاف�ة ونماذج زمن�ة.  ن  العائالت ، ير�ب اتباع خطط الموقع أوً�. نحن �شارك هذا المستند ل�ت

 علم تطب�قات الت
 Cleverاحصل على مساعدة لتسجیل الدخول إلى 

 
Freckle 

 )K-8ممارسة ال��اض�ات والقراءة ( 
 �سج�ل الدخول من خالل ذ�ي 

 
Newsela 

 )K-12مقاالت إخبار�ة للطالب ( 
 �سج�ل الدخول من خالل ذ�ي 

 
BrainPop 

 )K-8مقاطع ف�ديو و�شاطات تعل�م�ة ( 
 �سج�ل الدخول من خالل ذ�ي 

 
Khan Academy 

 ) K-12ال��اض�ات والعلوم (
 �سج�ل الدخول من خالل ذ�ي 

 
Oakland Public Library 
ون�ة المجان�ة  إقراض ال�تب اإلل��ت

 كتبةاستخدم حساب الم

 
Britannica School 

نت (   )K-12الموسوعة ع� اإلن�ت
ن لتسج�ل الدخولOUSDاستخدم " ي كال الحقلني

 " �ن

 
Typing Club 

 ممارسة لوحة المفاتيح
 إ�شاء حساب أو استخدام حساب موجود

 
FOSSWeb 

 )K-8علوم ( 
 �سج�ل الدخول من خالل ذ�ي 

 
Scratch 

ن لألطفال  م�ي  ال�ت
 إ�شاء حساب أو استخدام حساب موجود

 

ي  ا واستخدم تطب�قات ال�مبيوتر وال�تب أو حزم العمل اليت  يوم��
ً

 Google وزعتها مدرسة طفلك. �ستخدم العد�د من المدارس حدد جدو�

https://www.ousd.org/Page/19080
https://www.ousd.org/Page/19080
https://www.ousd.org/Page/19080
https://docs.google.com/document/d/1_DTs4SbZGoR5OT2eAB-clbYk_JXVjCyYtAZZpxz9d7Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_DTs4SbZGoR5OT2eAB-clbYk_JXVjCyYtAZZpxz9d7Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_DTs4SbZGoR5OT2eAB-clbYk_JXVjCyYtAZZpxz9d7Y/edit?usp=sharing
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=81abda07a392903c7938&district_id=5080622418874f8c1b0000fd
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=b622ee8191c662d7573d&district_id=5080622418874f8c1b0000fd
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=8bf685529a555fe6bb2e&district_id=5080622418874f8c1b0000fd
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=ae17f3b6f000d1bb4f2c&district_id=5080622418874f8c1b0000fd
https://oaklandlibrary.org/online-resources/e-books-and-digital-content
http://school.eb.com/
http://typingclub.com/
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=747f1ee9eb6cfe1d158f&district_id=5080622418874f8c1b0000fd
https://scratch.mit.edu/
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Classroom  .لن�ش المهام 

Sample Daily Schedule 

PK-2 3-5 6-12 

 القراءة وال�تابة 
 دق�قة 30

 ممارسة مهارات القراءة وال�تابة المبكرة
 قراءة مستقلة

ا ع� مجلة أو ناقش مع  ارسم أو ا�تب رد�
 ال�بار 

 ال�تابة ال�دو�ة وممارسة ال�تابة 
 (ينقسم إ� قطع)

 القراءة وال�تابة 
 دق�قة 45

 قراءة مستقلة
ا ع� دف�ت يوم�ات أو ناقش مع  ا�تب رد�

 ال�بار 
 (ينقسم إ� قطع)
 ممارسة ال�تابة 

 القراءة وال�تابة 
 دق�قة 60

 قراءة مستقلة
ا لمجلة ، أو  ا أو تقي�م� ا أو ملخص� ا�تب رد�

 ناقش مع ال�بار
 (ينقسم إ� قطع)

 ال��اض�ات 
 دق�قة 30

 مهام كاملة أو 
   .  و / أو تطبيق تعل��ي

 ال��اض�ات 
 دق�قة 30

 مهام كاملة أو 
 .و / أو تطبيق تعل��ي   

 ال��اض�ات 
 دق�قة 45

 مهام كاملة أو 
   .  و / أو تطبيق تعل��ي

 علم
 دق�قة 30

 مهام كاملة أو 
 و / أو تطبيق تعل��ي ..   

 علم
 دق�قة 30

 مهام كاملة أو 
   .  و / أو تطبيق تعل��ي

 علم
 دق�قة 30

 مهام كاملة أو 
   .  و / أو تطبيق تعل��ي

ي 
 الدراسات االجتماع�ة  النشاط البدين

COVID19 يوم�ات 
 -CPS Civic Action Projects 

ency 2020Conting  إصدارات الصفوف)
4-5( 

 الدراسات االجتماع�ة 
COVID19  اليوم�ة التار�خ�ة 

 -CPS Civic Action Projects 
Contingency 2020  أو  8-6(الصفوف
 12-9إصدارات 

ي  
ي  النشاط البدين

 النشاط البدين

 
عدك عرض أسئلة اختبار الحالة أنت لسنا متأ�دين مما إذا كان الطالب س�خضعون الختبارات الوال�ة هذا العام. ومع ذلك ، �مكن أن �سا

ي مع طفلك ، فانقر  ا برؤ�ة نموذج اختبار الحالة أو إجراء اختبار تدر�يب  . هنا وطفلك ع� فهم التوقعات ع� مستوى الصف. إذا كنت مهتم�

 

 (Upworthyكیف تجعل من خالل المدرسة اغالق مع أطفالك (

https://docs.google.com/document/d/1ExhvnY_s1U3Ai1Fy3Azs-186a5MMbSZ0YIQMHbK01eU/edit?ts=5e715fe1&fbclid=IwAR0OuLXELcxvxnFzfjvrRJPeusqKUF8EJy2O2Ko0iy_l43cPSkjjuLGBB1U
https://docs.google.com/document/d/1ExhvnY_s1U3Ai1Fy3Azs-186a5MMbSZ0YIQMHbK01eU/edit?ts=5e715fe1&fbclid=IwAR0OuLXELcxvxnFzfjvrRJPeusqKUF8EJy2O2Ko0iy_l43cPSkjjuLGBB1U
https://docs.google.com/document/d/1ExhvnY_s1U3Ai1Fy3Azs-186a5MMbSZ0YIQMHbK01eU/edit?ts=5e715fe1&fbclid=IwAR0OuLXELcxvxnFzfjvrRJPeusqKUF8EJy2O2Ko0iy_l43cPSkjjuLGBB1U
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SBA3G13V3_03YOkGy-ivLdk_uNNTCqPY?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N1SbLSFoh9wVeZjkyvKz_LmbEySyRX0O4Nw8pwS-4Fc/edit?usp=sharing
https://www.upworthy.com/tips-for-parents-coronavirus?fbclid=IwAR3F4H-_kXi_zMsb_UTTRMVHN78hv5MVQjPSJvdNMSzcjripfPGnUeP1imY
https://www.upworthy.com/tips-for-parents-coronavirus?fbclid=IwAR3F4H-_kXi_zMsb_UTTRMVHN78hv5MVQjPSJvdNMSzcjripfPGnUeP1imY
https://www.upworthy.com/tips-for-parents-coronavirus?fbclid=IwAR3F4H-_kXi_zMsb_UTTRMVHN78hv5MVQjPSJvdNMSzcjripfPGnUeP1imY
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ن والقدرة ع� التنبؤ من أجل الشعور باألمان. هذا مهم �شكل خ ء واحد أن تكون خارج �حتاج األطفال إ� الروتني ي
اص خالل وقت األزمة. إنه �ش

ة غ�ي معروفة من الوقت ، دون أي من العالمات المألوفة  ء آخر أن تكون خارج روتينك لف�ت ي
روتينك لبضعة أ�ام خالل العطالت. إنه �ش

). لذلك ، هذا م ي السينار�و الحا�ي
ا �ن ي تتوفر �سهولة خالل العطالت ، وغائبة تمام� س�خك (اليت ي ل�ت

ا: إ�شاء نظام ، مع بعض المرونة ، �ن هم جد�
ي أقرب وقت ممكن. 

 أ�امك �ن
 

 ما �شبه هذا: 
 . ي المدرسة / أ�شطة التعلم ، والتواصل االجتما�ي

 منتظمة لالستحمام ، وتناول الطعام ، والعمل �ن
�
 ● ضع جدوً� يتضمن أوقاتا

ن النوم الذي اعتاد عل�ه أ  طفالك. ● حافظ ع� وقت محدد للنوم ، ونفس روتني
ي ستجعل  لك. عند الق�ام بذلك ، سوف تتخلص من البن�ة والطب�ع�ة اليت ن ي م�ن

● ل�س هذا هو الوقت المناسب ل�صبح الغرب المتوحش �ن
 طفلك �شعر باألمان. 

لألطفال ال تحتاج إ� إدارة عمل�ة عسك��ة من غرفة عائلتك. ل�ن اله�كل العام والتدفق إ� اليوم الذي �مكن  -● هناك مساحة لبعض المرونة 
ا هنا.  �  توقعه س�ساعدك كث�ي

 
ي اإلعفاءات المعقولة

ف ع� العمل المدر�ي �ف ك�ي  ال�ت
ن  ي الم�ن

ن الذين ُيتوقع منهم موا�بة ذلك �ن ا ع� عمر طفلك ، قد �كون لديهم بعض األ�اد�ميني ي توفرها مدرستك. اعتماد� ل. استخدم المواد اليت
ن من اليوم اح �ي هنا هو تحد�د وقت معني لك. بضع ساعات ع� األ��� �جب أن  أفضل اق�ت ن ي م�ن

ن للدراسة �ن (ول�س طوال اليوم!) ومكان معني
نت. تعد  ل ، فستتمكن من العثور ع� بعض المواد التعل�م�ة الرائعة ع�ب اإلن�ت ن  Sheppardتكون كاف�ة. إذا لم ترسل مدرستك أي مواد إ� الم�ن

Software  وKhan Academy ن واللعب أمثلة لموارد ممتازة ع�ب ا نت لألطفال. القراءة مع طفلك ، الق�ام بمشار�ــــع عمل�ة ، حيت الخ�ب إلن�ت
ن إذ ا ع� القل�ل من التوج�ه من معلمينا المحليني ا �مكن أن تكون ألعاب تعل�م�ة. مرة أخرى هذا �عتمد ع� عمر طفلك. نأمل أن نحصل جم�ع�

ة زمن�ة.   استمر هذا الحجر الص�ي ألي ف�ت
 

 من خالل إدارة نفسك قلل من قلق طفلك
وس كورونا ، إال  ن س�كون لدى األطفال مست��ات متفاوتة من الو�ي حول نطاق القلق �شأن ف�ي ي حني

هذا وقت غ�ي مؤكد ع� نطاق واسع. �ن
ا �شكل مفرط. لحسن الحظ ، �مكننا أن نقو  ل ألطفالنا أنهم بالتأ��د س�أخذون قلقنا. تحدث إ� أطفالك حول ما �حدث ، دون أن تكون درام��

ح لهم لماذا نمارس "اإلبعاد  وس وأنهم �جب أن �كونوا ع� ما يرام. �مكنك أن ��ش بصدق أن معظم األطفال ال �مرضون �شدة من هذا الف�ي
ي الوقا�ة. ل�ست هناك حاجة لتخ��ف أطفالنا دون داع ، ول�ن �جب أن �كون لديهم فكرة ع

" و�ستخدمها كلحظة قابلة للوقا�ة �ن امة االجتما�ي
ي  ي اعتبارك عمر طفلك وقدرته العاطف�ة ع� معالجة المحادثة اليت

وس كورونا ، فضع �ن عما �حدث. إذا كنت ستناقش مع شخص بالغ آخر ف�ي
ا.  ي ذلك الوقت ال �سمعون شيئ�

ء. إال عندما ت��د منهم االستماع ، و�ن ي
 قد �كونون ع� درا�ة بها. �سمع األطفال كل �ش

 
ي الوقت المناسب 

ك البخارصممت �ف  ل�ت
ة من الوقت. ال أحد اعتاد ع� هذا! لذا ، ابحث ا. ستكون أنت وأطفالك فوق بعضكم البعض ، ر�ما لف�ت ن هنا ، هذا س�كون مرهق�  لنكن صادقني

 أ�ا كان! دع. إنه. خارج.  -حفلة رقص صاخبة ، وركض ��ــــع حول ال�تلة مع أطفالك ، و�اخ جما�ي  -عن طرق إلخراج البخار 
 

 الك بعض الركودقص أطف
 ل�س هذا هو الوقت المناسب لتكون ع� رأس كل سلوك مزعج. امنح أطفالك بعض النعمة. 

ي بعض األح�ان �كون أفضل ط��قة للتعامل مع السلوك المزعج من طفل هو أن ننظر ببساطة إ� 
ا أنه �ن س�حتاجون إليها ، وقد ثبت أ�ض�

ا ، ول ا االتجاە اآلخر. ل�س لألش�اء الفظ�عة حق� ة. حاول تجاهل ما �مكنك تجاهله ، واحفظ مداخالتك عندما تحتاج إليها حق� �ن لألش�اء الصغ�ي
ن ، سنحتاجها).   (لنكن صادقني

 
 ال تكن فوق أطفالك طوال اليوم

ق�ام ستحتاج إ� مساحة منهم وسوف �حتاجون منك. إذا كان ب�مكانك إ�شاء جيوب من اليوم لوقت وح�د أو وقت هادئ / مستقل ، ير�ب ال
 بذلك. 

 
 حاول الخروج من الخارج

ي نزهة بطيئة والحظ األشجار 
ي ع� طول الخليج ، والذهاب �ن ا. الم�ش ا ط��قة لعالج اإلجهاد والقلق لنا جم�ع�   �مكن أن �كون للطب�عة غالب�

ي ازهر. 
 والزهور �ن


