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 األسئلة الشائعة 
 التعليم المنزلي للطالب الوافدين الجدد 

 سنته المدرسية أو بعض من المواد الدراسية؟  ولديهل سيعيد  .1

كانوا ناجحين قبل تعطيل المدارس سوف يتم ترفيعهم إلى الصف  . إن الطالب الذين ولدكملن يؤثر الوباء المتفشي على المسار التعليمي ل
ه ، فسيتصل بكم أحد الموظفين بالمدرسة لمناقشة وضع هو حال ولدكمالتالي أو منحهم الوحدات المدرسية المستحقة لهم. وإذا لم يكن هذا 

 . التعليمي

 ؟ للطالبهل من المقرر وضع خطة تعليمية  .2

بالتواصل مع كل طالب من طالبهم لوضع خطة تضمن استمرارية تعليمهم. ومن المقرر أن تراعي والمدرسات نعم. سيقوم المدرسون 
 هذه الخطط القيود واالحتياجات الفردية لكل منهم.   

لي: باإلضافة إلى ذلك، سيتم اقتراح مجموعة من األنشطة التعليمية على األهل وأولياء األمور عن طريق الموقع اإللكتروني التا
https://jemeduque.ca 

 وصف موجز عن التوقعات الدراسية 
 المستوى التعليمي المدة الزمنية المطلوبة المواد التدريسية األساسية 

 قراءة
 رياضيات

 ساعة 1
 دقيقة من القراءة  30+ 
 من النشاط البدني 30+ 

 2من صف الروضة إلى 

 قراءة
 رياضيات

 علوم

 ساعة 1
 القراءة دقيقة من  30+ 
 من النشاط البدني 30+ 

 5إلى  3من الصف 

 قراءة
 رياضيات

 علوم
 علوم انسانية

 ساعة 2
 دقيقة من القراءة  30+ 
 من النشاط البدني 30+ 

 8إلى  6من الصف 

 قراءة، كتابة، لغة فرنسية 
 رياضيات

 غيرها من المواد في الفصل الدراسي
 منصة التعليم اإللكتروني في حال كان الطالب مسجاًل   مقرراتمتابعة 

 ساعة 2,5
 دقيقة من القراءة  30+ 
 من النشاط البدني 30+ 

 10إلى  9من الصف 

 قراءة، كتابة، لغة فرنسية 
 رياضيات

 غيرها من المواد في الفصل الدراسي
 مسجالً متابعة مقررات منصة التعليم اإللكتروني في حال كان الطالب 

 ساعة 2,5
 دقيقة من القراءة  30+ 
 من النشاط البدني 30+ 

 12إلى  11من الصف 

 ؟ 2020-2019  المرحلة االبتدائية على كشف عالمات آخر للعام الدراسيطالب هل سيحصل  .3

 وذلك لألسباب التالية:  2020-2019في الصفوف االبتدائية للعام آخر عالمات   كشفكال، لن يحصل الطلبة على 
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وتدوين هذه المالحظات في نظام إدارة   فرصة تقييم التقدم الذي أحرزه كافة طالبهموالمدرسات لم يتسنَّ للعديد من المدرسين  -
  النتائج قبل إغالق المدارس؛

المنزل ألسباب مختلفة )منها عائلية، عدم توفر االنترنت،  يفالمدرسية  فروضهملم يتمّكن العديد من الطالب من إنجاز  -
بدورهم والمدرسات ن المدرسون وبنتيجة ذلك، لن يتمكّ  .من منتصف شهر مارس/آذار إلى نهاية السنة المدرسية وذلك وسواها( 

 من إجراء أي تقييم رسمي ألداء طالبهم والتقدم الذي حققونه.
 

عدم  ( وستوضع في ملف الطالب لإلشارة إلى 2019ديسمبر/كانون األول  – B1العالمات األخير ) كشفسيتم تدوين ملحوظة في أسفل 
 . 2020-2019للسنة الدراسية  آخرعالمات  كشفاستكمال السنة الدراسية وعدم صدور أي 

 وأدائه الدراسي إلى مدّرسه. الرجاء توجيه أي أسئلة أو شواغل قد تساوركم حول تقدم طفلكم 

 

 في ظل إقفال المدارس، كيف سيتمّكن طفلي من استيفاء متطلبات السنة الدراسية القادمة؟   .4

 طفلكم حرصًا على متابعة تحصيله العلمي في المنزل طيلة فترة إقفال المدارس. ومدرسات من المهم التعاون قدر المستطاع مع مدرسي 

مستوى الطالب في صفوفهم وسيعدلون خططهم التعليمية بما يراعي والمدرسات قبلة، سوف يقّيم المدرسون في مطلع السنة الدراسية المو 
 كل طالب.  يتمّتع بهالمستوى التعليمي الذي 

 

 الملتحق بالصف الثاني عشر على شهادته؟  ولديهل سيحصل  .5

فسيتواصل معكم ، ولدكمجميعًا. وإذا لم يكن هذا حال عليها ، سيحصلون شهادة الثانوية العامةمن المقرر منحهم كان إن الطالب الذين 
 . التعليمي هلمناقشة وضع الموظفين بالمدرسة أحد

 

 ؟ 2020-2019للعام الدراسي   آخر عالمات  كشفعلى الملتحق بالمرحلة الثانوية  ولديهل سيحصل  .6

 :تضمنهاي سالمعلومات التي إليكم في ما يلي . عالمات نهائي كشفعلى  ولدكمنعم. في ختام السنة الدراسية، سوف يحصل 

 النتيجة التي حققها الطالب في كل من المواد التي أكملها خالل شهر يناير/كانون الثاني )مقررات الفصل الدراسي األول(. -
بجانب كل من المقررات التي )مادة غير مكتملة حائزة على وحدة دراسية(   CICدرجة توضعفيما خال الحاالت االستثنائية،  -

  في ظل تعطيل المدارس  دون أن يتسّنى له إكمالهابدأها الطالب في شهر سبتمبر/أيلول أو في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 
 سنوية(.)مقررات الفصل الثاني والمقررات ال 



 

 ة التعليم وتنمية الطفولة المبكرةوزار 
 كندا  E3B 5H1فردركتون، نيو برونزويك، 6000ص.ب 

 3 

، تم إعطاء الطالب 19-في ظل إقفال المدارس بسبب تفشي وباء كوفيدالعالمات مفادها: " كشففي أسفل مدونة مالحظة  -
نح الوحدة الدراسية بالرغم من عدم إكماله )مادة غير مكتملة حائزة على وحدة دراسية( لإلشارة إلى أنه قد م   CIC درجة

 ".المقرر الدراسي لمتطلبات 
فقط ال غير.   2020شهر يناير/كانون الثاني منتصف التي أحرزها الطالب لغاية  للنتائجعام للسنة الدراسية الحالية المعدل ال -

 )مقررات الفصل الدراسي األول والنصف األول من المقررات السنوية(.

على البوابة اإللكترونية المخصصة  ألولياء األمور والطلبة  ف العالمات النهائيكش سوف يتوفر
https://siedsfs.nbed.nb.ca/public/home.html?request_locale=fr_CA 

 في الصف الثاني عشر؟  هكشفًا بعالماتقدم ولدي طلب التحاق بها،  التي هل ستتلقى مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي  .7

 نعم. فكشوفات العالمات سوف ت رسل إلى مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي كما جرت عليه العادة. 

 نهاية العام الدراسي )تخّرج(؟  هل سيتم تنظيم حفل توزيع الشهادات وفعاليات .8

خالل السنوات الماضية األخيرة. سوف   عهدناهاكما  االحتفالية األنشطةالفعاليات قدر المستطاع. إال أنه قد يتعّذر إجراء  سوف ت عقد هذه
 الفعاليات المحتمل انعقادها وتواريخها وكيفية إجرائها. يتم موافاتكم بمزيد من المعلومات حول 

 

 دراسته في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي العام المقبل؟ ولدي في الصف الثاني عشر. هل سيتمّكن من متابعة  .9

ومن المقرر أن تضع خطة انتقالية لمراعاة األوضاع   19-تفشي وباء كوفيدهي األخرى ب تأثرت جميع مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي 
 دارس لن يكون له وقعًا على قبول الطالب.  و برونزويك أن إقفال المي الراهنة. وقد أشارت مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي في مقاطعة ن 

 سوف يتم موافاتكم بالمزيد من التفاصيل حول الخطط االنتقالية خالل األسابيع القليلة المقبلة.

 

 هل من الممكن دخول المدرسة الستعادة األغراض الشخصية التي تركها ولدي؟  .10

تعادة األغراض الشخصية واألجهزة التكنولوجية التي تركها الطلبة في  اسفرصة خالل األسابيع الماضية، تسّنى للطلبة وأولياء األمور 
المدرسة. وفي حال لم تتمكنوا من القيام بذلك، الرجاء التواصل مع مدرستكم عبر البريد اإللكتروني أو عبر ترك رسالة صوتية للحصول  

 على التعليمات واإلرشادات في هذا الصدد.
 

 ل بها في ما يتعلق باألجهزة التكنولوجية العائدة للوزارة؟ ما هي التوجيهات الواجب االمتثا .11

 من قبل الوزارة أو المدرسة، يتعّين عليهم اتباع التعليمات التالية: تم تزويده إن الطلبة الذين استعاروا جهازًا تكنولوجيًا 
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 ال غيرفقط استخدام الجهاز التكنولوجي ألهداف تعليمية  •
 االعتناء بالجهاز التكنولوجي وسلك التغذية بالطاقة  •
 أو األلعاب اإللكترونية على الجهاز عدم تنزيل التطبيقات •
 إعادة الجهاز اإللكتروني بعد إعادة فتح المدارس •
 حول استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة بوزارة التعليم    311التقيد بسياسة  •

www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/311F.pdf 
http://www.gnb.ca/0000/pol/f/311F.pdf 

 
 

 لمواصلة تعليم ولدنا في المنزل؟ إذا لم يكن لدينا خدمة االنترنت في المنزل  هنفعل الذي يجب أنماذا  .12

الرامية إلى مواصلة تعليم أوالدهم، سوف تقدم حكومة نيو برونزويك خدمة االنترنت إلى المنازل  احرصًا على دعم العائالت في جهوده
 هذه المنازل بشبكة االنترنت. التي ال تتواجد فيها. يتم حاليًا اتخاذ التدابير الالزمة لتوصيل 

 

 أين أستطيع الحصول على المزيد من المعلومات حول إقفال المدارس؟ .13

لياًل  9صباحًا إلى  7)من الساعة   3888-288-844-1الرقم  على خصصت وزارة التعليم وتنمية الطفولة المبكرة خطًا هاتفيًا مجانياً 
عصرًا يومي السبت واألحد(. باإلضافة إلى   4صباحًا إلى  8مساء أيام الجمعة، ومن  5صباحًا إلى  7من االثنين إلى الخميس، ومن 

 التعليمية لموافاتكم بآخر المعلومات والمستجدات.   بمنطقتكمزيارة الموقع اإللكتروني الخاص  يمكنكمذلك، 


