بيان صحفي
وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة

طالب الثانوية سوف يستخدمون أجهزهتم اإللكرتونية اخلاصة هبم خالل العام الدراسي املقبل؛
برانمج لدعم العائالت ذات الدخل املنخفض واملتوسط
 22يوليو/متوز 2020
فريدركتون (حكومة نيو برونزويك) :أعلنت وزارة التعليم وتنمية الطفولة املبكرة أن طالب املدارس الثانوية يف مقاطعة نيو برونزويك سيُطلب منهم

إحضار أجهزهتم اإللكرتونية اخلاصة هبم الستخدامها خالل العام الدراسي وذلك ابتداء من شهر سبتمرب/أيلول يف إطار املرحلة االنتقالية الرامية
إىل تطبيق منوذج تعليمي تعاوين يراعي االحتياجات الفردية للطالب ،ويعتمد بشكل أكرب على التكنولوجيا.
ويف هذا السياق ،أعلن معايل وزير التعليم وتنمية الطفولة املبكرة ،السيد دومينيك كاردي قائال" :إن البيئة التعليمية ستكون خمتلفة خالل العام
الدراسي  2021-2020وطيلة فرتة تعايشنا مع وابء كوفيد .19-فهذا النموذج سيسهم يف دعم التعليم املتعدد الوسائط ومساعدة طالب
الثانوية العامة على مواصلة تعليمهم خالل املستقبل القريب ،فضال عن مواجهة التحدايت اليت قد نصادفها على املدى البعيد" .
ويف هذا الصدد ،تستثمر الوزارة  7ماليني دوالر كندي لتسهيل وصول الطلبة للتكنولوجيا على حنو متكافئ و 5ماليني دوالر كندي يف البنية
التحتية من أجل دعم هذا النموذج التعليمي اجلديد .وأييت هذه االستثمار يف البنية التحتية استجابة للحاجة البارزة إىل تعزيز الوصول إىل
االنرتنت والتعاون الرقمي .وسيتيح ذلك زايدة نقاط االتصال الرقمي يف املدارس وحتديث برامج احلماية وشبكة االنرتنت ذات النطاق العريض.
وسوف تعمل هذه االستثمارات على دعم "خطة العودة إىل املدارس" .Return to School plan.
وسيتيح هذا النموذج للطالب استخدام األجهزة اليت ميلكوهنا حاليا وحتديث الطرق املستخدمة يف تعليمهم والتفاعل معهم .كما سيُمنح
املدرسون حرية استخدام التكنولوجيا لالبتكار وحتسني سبل تعليم الطلبة.

وسيتوفر برانمج لدعم الطالب من ذوي الدخل املنخفض إىل املتوسط الذين ال ميلكون حاليا مثل هذه األجهزة .وسيُخصص هلذه العائالت،
مبلغا يصل إىل  600دوالر كندي لكل من طالب الثانوية العامة لشراء جهاز كمبيوتر حممول "البتوب" من خالل الربانمج ويعتمد ذلك على
مدى استيفائهم لشروط األهلية للمشاركة يف هذا الربانمج.
تشمل شروط األهلية ما يلي:
• حتصل العائالت اليت ال يتجاوز دخلها السنوي  40,000دوالر كندي على قسيمة مالية بقيمة  600دوالر كندي لكل طالب.
• حتصل العائالت اليت يرتاوح دخلها السنوي ما بني  40,000و 55،000دوالر كندي على قسيمة مالية تبلغ قيمتها القصوى
 400دوالر كندي للطالب األول يف مرحلة الثانوية و  600دوالر كندي لكل طالب إضايف.
• حتصل العائالت اليت يرتاوح دخلها السنوي ما بني  55،000و  70،000دوالر كندي على قسيمة مالية تبلغ قيمتها القصوى
 200دوالر كندي للطالب األول و  400دوالر كندي للطالب الثاين ،و 600دوالر أمريكي لكل طالب إضايف.

• حتصل العائالت اليت يرتاوح دخلها السنوي ما بني  70,000و 85،000دوالر كندي على قسيمة مالية تبلغ قيمتها القصوى
 200دوالر كندي للطالب الثاين و  400دوالر كندي للطالب الثالث ،و 600دوالر أمريكي لكل طالب إضايف.
ميكن للعائالت اليت تستويف الشروط تقدمي طلب يف البوابة اإللكرتونية املخصصة لألهل وأولياء األمور Parent Portal online
وذلك اعتبارا من  31يوليو/متوز .وسوف يتم إرسال املزيد من املعلومات حول هذا الربانمج بشكل مباشر إىل أولياء األمور الذين يستطيعون
أيضا االتصال على الرقم . 1-833-901-1963
وأضاف معايل الوزير كاردي قائال" :إن هدفنا هو مساعدة كل طالب على حتقيق النجاح وذلك من خالل إعدادهم للنجاح على املدى الطويل
يف مسريهتم التعليمية واملهنية ،فيما نعمل على ضمان حصول املزيد من الطلبة على التكنولوجيا على حنو متكافئ أكثر".
وقد ت حتديد عدد من منصات التعليم اإللكرتوين لدعم طالب الثانوية العامة يف دراستهم ومرافقة التعليم اليومي .وستكون منصة "مايكروسوفت
تيمز"  Microsoft Teamsاملنصة الرئيسية اليت ستُستخدم يف قاعات التدريس واليت سيتمكن الطالب واألساتذة من الوصول إليها من
خالل حساب "أوفيس  Office 365 "365اخلاص هبم.

وقد يُفضل بعض املعلمني واألساتذة استخدام منصة "ديزاير تو لورن"  Desire 2 Learnاملعروفة أيضا حتت مسمى "برايت سبيس"
 Brightspaceيف القطاع االجنليزي أو "كليك"  Clicيف القطاع الفرنسي .تتوفر متطلبات استخدام هذه املنصات على الرابط اإللكرتوين
 available onlineكما تُشجع العائالت على االطالع على هذه الواثئق للتأكد من توافق جهاز الطالب معها.
واختتم معايل الوزير كاردي قائال" :إن تزويد الطالب خبيارات تعليمية خمصصة تتفق أكثر مع احتياجاهتم الفردية ،يسهم يف ترسيخ عنصر هام
لبناء نظام تعليمي مبستوى عاملي".
وجتدر اإلشارة إىل أن حتقيق التكافؤ يف احلصول على املعلومات وتكنولوجيا املعلومات هو من األهداف اليت تضمنتها اخلطة التعليمية املمتدة
على فرتة  10سنوات واليت حتمل شعار " :كن أفضل ما ميكن أن تكون" 10-year Education Plan: Everyone at
 .their best.كما أن دعم سياسات "أحضر جهازك الشخصي" ،ووضع األسس حليازة التكنولوجيا واستخدامها على صعيد املقاطعة،
فضال عن معاجلة التفاوت التكنولوجي هي مجيعها من تدابري العمل الواردة يف برانمج "النجاح يف املنزل :كتاب أخضر حول التعليم يف نيو
برونزويك"  Succeeding at Home: A green paper on education in New Brunswickوالذي
يدعم اخلطط التعليمية املمتدة على فرتة  10سنوات.
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