
مرحباً بكم في

Xورشة التعلم المنزلي السنة 
!إنه ألمر رائع أن أراكم جميعا

.YouTubeنحن ُنسّجل ورشة العمل هذه للوصول إلى المجتمع على 

Aim 
High

Work 
Together

Be 
Kind

Lead the 
Way
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تشغيل الكاميرات، وإيقاف تشغيل الميكروفونات

ظهار إجاباتك على األصابعإ

اإلبهام ألعلى أو ألسفل-إظهار إجاباتك 

MTYT/وقت التحدث 

ستخدم الوالدان الميكروفون للمشاركة ، ثم إيقافهي

مسرد



الدردشةي أي منطقة أنت اليوم؟ شارك فيف

.بأي رقم أو تظهر على أصابعك
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هل اآلن : مناطق التنظيم Y4-6)
.ستحتاج إلى بعض الورق وقلم رصاص

فكر في األسبوعين الماضيين

هل يمكنك تذكر المنطقة الخاصة بك لكل يوم؟

.ما هي األنماط التي تالحظها؟ شارك في الدردشة



جدول االعمال
افعل اآلن. 1

ي مأمن من . 2
COVIDكيف تبقى ف 

صحة نفسية جيدة. 3

القراءة المفردة. 4

ل. 5 ي المن  
التعلم عن بعد ف 

إجراءات رائعة حقا. 6

ون. 7 ممثلو اآلباء المتمن  

2021-2020تواري    خ مهمة لعام . 8



COVID البقاء في مأمن من



COVIDالبقاء في مأمن من



COVIDالبقاء في مأمن من

:أسباب مغادرة المنزل ما يليوتشمل

ذي ويشمل ذلك العمل في منزل شخص آخر، مثل العمل ال. للعمل من المنزل" غير معقول"العمل أو التطوع حيث •

يقوم به األخصائيون االجتماعيون وعمال النظافة والتجار

التعليم والتدريب ورعاية األطفال والمواعيد الطبية وحاالت الطوارئ•

رى في يمكنك مقابلة شخص آخر من أسرة أخ(. تقتصر على مرة واحدة في اليوم)ممارسة الرياضة في الهواء الطلق •

مكان عام مفتوح لممارسة الرياضة

التسوق مثل الغذاء والدواء•

العبادات الدينية الجماعية•

يمكن لألطفال أيضا التنقل بين الوالدين المنفصلين. تلبية دعمك أو فقاعة رعاية األطفال•

لاألنشطة المتعلقة • تغين  المن  



ماذا تفعل المدرسة للحفاظ على سالمة الجميع؟
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القيود التي فرضتهاإتبع. 

الحكومة على اإلغالق

التقليل من االتصال بي   
الناس

بعد جدول صارم لغسل . 

اليدين للجميع

باستخدام أغطية الوجه وتعليم

'catch it, bin it, kill it'

ا تنظيف األسطح التي كثيرا م. 

تطرق طوال اليوم

اختبار جميع الموظفين في 

الموقع



COVIDالبقاء في مأمن من

كيفية تجنب انتشار العدوى

.الفيروسمن المهم جًدا أن تفعل ما في وسعك لتقليل خطر اإلصابة بالمرض أنت واألشخاص اآلخرين المصابين ب

.يمكنك نشر الفيروس حتى لو لم يكن لديك أعراض

يجب أن تبقى على 

3)متر 2األقل 

بعيدا عن أي ( خطوات

شخص كنت ال تعيش 

أو ال في دعم )مع 

(فقاعة

اغسل يديك بالماء 

والصابون في كثير من

افعل ذلك –األحيان 

ثانية على 20لمدة 

األقل

تغطية فمك وأنفك 

ليس )بمنديل أو كمك 

عند السعال أو ( يديك

العطس

دع الهواء النقي إلى 

منزلك عن طريق فتح 

النوافذ واألبواب وفتح

الهواء قدر اإلمكان

ك ال تلمس عينيك أو أنف

أو فمك إذا لم تكن يديك 

نظيفة



الخسارة: الصحة النفسية الجيدة

The Coronavirus pandemic has taken a heavy toll 
on our mental health.

.قليةلقد ألحقت جائحة فيروس كورونا أضرارا فادحة بصحتنا الع

.بطرق مختلفةالخسارةلقد شهدنا جميعا شعور 
الوقت في المدرسة مع األصدقاء•

الوقت في العمل•

TTYP:
ماذا فقدت أيضاً منذ مارس العام الماضي؟



اإلغالقالصحة النفسية الجيدة في 

أثناء اإلغالق هي عندما ال حدى الطرق التي لدينا فيها كل خسارةإ

.يمكننا أن نفعل األشياء بالطريقة التي نفعلها عادة

ما الذي تجده صعبًا بشأن اإلغالق؟

أي شيء آخر؟. إذا كنت تشعر بالراحة، يرجى كتابة في الدردشة التي تنطبق األرقام

.كلها صالحة. نحن جميعاً نختبر مصاعب مختلفة

1. School work 3. Sleep 5. Too much screen 
time

2. Not enough 
exercise

4. Meal times 6. Not seeing people



الصحة النفسية الجيدة في تأمين

يدة حتى هناك أشياء يمكننا القيام بها لتعزيز الصحة النفسية الج

:في هذه األوقات الصعبة

النظام الغذائي

TTYPهذا هو أصدق من أي وقت مضى في تأمين . نحن ما نأكله'لقد سمعنا جميعا من 

(أجزاء7-5يجب أن تكون )كم عدد الفواكه والخضروات التي سوف تأكلها اليوم؟ .1

؟أي الفواكه أو الخضروات يمكن أن تأكل هذا األسبوع الذي لم يكن لديك في حين.2

.هماألصغر سناً مع استمرار نمولألطفالبشكل خاصاتباع نظام غذائي متوازن مهم 



صحة نفسية جيدة في اإلغالق

ممارسة الرياضة والهواء النقي
ة لممارسكل يوميطلب منا البقاء في المنزل ولكن نحن أيضا نشجع على الخروج 

.الرياضة

ماذا حاولت؟ مشاركة األرقام في الدردشة. 1

ما الذي تريد أن تجربه مع عائلتك؟ شارك في الدردشة. 2
من ممارسة كل يوم 60minutes-45اكتب اسمك في الدردشة إذا كنت تفعل . 3

Exercise and fresh air

1. Go to park 3. Walk to shops

2. Get to 10,000 steps 
on parent's phone

4. Exercise with family at 
home using online activities



الصحة النفسية الجيدة في تأمين

االسترخاء

.كل منا قضاء الكثير من الوقت كل يوم على هواتفنا وأجهزة التلفاز-
-30min  (باإلضافة إلى الدروس)هذا مقبولوقت الشاشة كل يوم

هل تعلم؟
نماط ، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم النوم وأالميالتونينيمكن للشاشات قمع -

االستيقاظ

قبل ساعة واحدة من وقت النوميوصي علماء النفس بعدم وجود وقت للشاشة-

شاشة؟ في أي يوم من أيام األسبوع سوف تشاركون مع عائلتك أمسية مجانية لل: التحدي

.ماذا يمكنك أن تفعل بدالً من ذلك؟ الكتابة في الدردشة

Relaxing



اإلغالقالصحة النفسية الجيدة في 

قيه

راحة
.شحن أجسامناالنوم هو أهم طريقة إلعادة• 

.عندما ننام في أوقات مختلفة فإننا نضر بصحتنا العقلية•

.ةعندما ننام ليس لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإننا نضر بصحتنا العقلي•

قيلولةاألطفال في سن االبتدائية ال يحتاجون إلى •

ما يكفي من النومقد لديهمبدون منبهاألطفال في سن االبتدائية الذين يستيقظون بأنفسهم •

 ً الدردشه! كم عدد الساعات التي تنام فيها أنت وأطفالك في المتوسط؟ كن صادقا

Rest

3-5 years old:
7pm bedtime

6-12 years old:
7-8pm bedtime

13 to 18 years old:
8-9pm bedtime

10 to 13 hours 9 to 12 hours 8 to 10 hours



اإلغالقالصحة النفسية الجيدة في 

:تذكر

كن صادقا مع أنفسنا حول ما نجد صعب•

ةالتوازن بين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، واالسترخاء والراح•

رة تواصل مع المدرسة إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المشو•

بشأن الصحة النفسية



اإلغالقالصحة النفسية الجيدة في 

:تذكر
كن صادقا مع أنفسنا حول ما نجد صعب•

ةالتوازن بين النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، واالسترخاء والراح•

رة تواصل مع المدرسة إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المشو•

بشأن الصحة النفسية
ل أو تفعل كنت تسير على بدء، تفعل أفضشيئيناآلن نتفق مع عائلتك •

.استخدم الميكروفونأكثر والكتابة لهم في دردشة أو



فريق النمور



فريق كواال



The importance of talk

Personal, social, 
emotional 

development

Literacy & 
maths

Communication 
& language

Science, 
humanities & 

art



How we teach talk at Nursery

SpeakingUnderstanding
Listening and 

attention



EAL اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية

التحدث بأكثر من لغة واحدة 

له الكثير من المزايا لألطفال

هو المعيار في العديد 

من البلدان في جميع 

أنحاء العالم

يتعلم األطفال اللغة 

اإلنجليزية من أساس 

قوي في لغتهم األم

ذلك من المهم بالنسبة

اللغة لك أن تتحدث 
األم

ألسباب لغوية وكذلك 

.الثقافية

األطفال عادة ما يمرون 

قبل " بمرحلة هادئة"

التحدث باستخدام مزيج 

من اللغتين



Tips for talking to your Nursery child at home

Talk directly to your 
child, even if it is just to 

narrate what you are 
doing

Set limits on 
screen time – 1 

hour per day max

Use gesture and 
point to objects 

saying their name

READ, READ, READ 
to your child. Talk 
& laugh about the 

pictures.

Sing simple songs 
and rhymes that 

are easy to repeat

Repeat your child’s 
word/sentence 

back correctly but 
don’t force them 

to repeat it

When someone 
asks a question, 
don’t answer for 

them



لنبدأ األلعاب: دعونا نتدرب

أمثلة من هذه 10والالعبين اآلخرين يجب أن تأتي مع " الفاكهة"شخص واحد يعلن فئة مثل : 10يسم

.الشخص الذي جاء مع الفئة يحصل على تحديد ما إذا كانت األمثلة تناسب. الفئة

-هذه اللعبة يسأل ببساطة عن تفضيالتهم بين أمرين ؟ا األفضلم

ما " "الشوكوالته" "الجبن" "الموز أو الجبن؟-ما هو أفضل " "الموز"" الموز أو التفاح؟-ما هو أفضل "

"الشوكوالته أو اآليس كريم؟-هو أفضل 

ألحمر، أصغر ثم يتم إضافة وصف مثل ا... هذه اللعبة تبدأ مع عبارة تجسس مع عيني قليال شيء: تجسسأنا

مع أطفال . ويتناوب األشخاص اآلخرون على تخمين ما هو العنصر. من الماوس، مصنوعة من الخشب

المتعة بالنسبة لهم هو." الصفراء الكبيرة Mأنا تجسس "الحضانة قد تحتاج إلى أن تكون واضحة تماما مثل، 

.في اكتشاف

حد أن ال اثنان التي ترتبط في بعض الطريق وا--تبدأ من خالل تسمية ثالثة بنود :واحد خارجغريب

.  ، واطلب من أطفالك الختيار واحد من أصل الغريب( هذا سهال أو من الصعب كما يحلو لكيمكنك جعل )

ارية، سيارة، دراجة ن. "فمن السهل تحديد واحد الغريب" القطار، الحافلة، والشعر"على سبيل المثال مع 

.ختلفةيركز اللعبة على تحديد األصوات األولية الم" التفاح، ثعبان، النقانق. "هو أكثر تحديا" قارب



If you had to had to had to…

…be any 
superhero in the 

world, who would 
you be and why?

…be an animal 
for the rest of 
your life, what 
would it be?

…only eat one 
food forever 

what would it 
be? Why?

…choose one 
present to get on 

your birthday 
what would it be?

…choose any job 
to be when you 
grow up what 
would you do?



• YLs to Insert slides for your Year group from here:
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Reading 1:1

https://arkschools.sharepoint.com/sites/KSA/Organisation/Forms/AllItems.aspx?viewid=87e4cce4-333f-4d72-9c52-457369954605&id=/sites/KSA/Organisation/Parents/Workshops/Primary%20HLWs%202020-21/HT3/Reading%20121


هل لديك أي أسئلة للفريق حول المناهج 

الدراسية؟

شكراً على صبرك•

.نشر سؤالك في الدردشة وسوف نرد شفهيا•

28



KSAالتعلم عن بعد في 

األقل ونحن نعلم أنه من المرجح أن يتم إغالق المدارس حتى نصف الفصل الدراسي على

يحين عندما جميع أطفالنا بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين الستئناف دراستهم. في فبراير

!من المهم أن يستمروا في التعلم. الوقت
:، سوف نواصل القيام بما يليKSAفي المرحلة االبتدائية في 

حزم التعلم المنزلي.1

نتالدروس الحية مع المعلمين.2 .عنر االننى

.من خالل على يوتيوبفيديو.3

.على موقع يوتيوبالتجمعات-4

على يوتيوبقصص.5



حزم التعلم المنزلي

لي كل يوم•
.أداء الواجب المن  

ات القراءة والكتابة، النحوي، التهجئة، الرياضي•

.الحسابية والمنطق كل يوم واحد

ة أيضا الفن والعلوم والعلوم اإلنسانية واألنشط•

.الموسيقية خالل األسبوع

.وبمن خالل أشرطة الفيديو على يوتيالمتابعة•

.تقديم صور العمل وإرسالها إلى معلمي الفصل•

لون من المهم جدا للمعلمين لمعرفة ما التالميذ يفع•
!يعانونبشكل جيد وما انهم 

Year N/Rec Year 

1/2

Year 

3/4 

Year 

5/6

Time 1 hour 

+ play 

2 

hours

3-4 

hours

4-5 

hours



!الجميع يقدم واحدة اآلن-كيف ترسل الصور 

!الجميع يقدم واحد اآلن-كيفية تقديم الصور 

!على حزم التعلم في المنزل الخاص بك-عناوين البريد اإللكتروني للمعلم •

:مختلف لكل هاتف•

Iphone Android

.انتقل إلى تطبيق الصور. 1

.ونيحدد الصورة التي ترغب في إرسالها بالبريد اإللكتر. 2

أثناء عرض الصورة، المس الرمز الموجود في الزاوية .3

(.حنيالمربع األبيض مع سهم من)السفلية اليسرى من الشاشة 

.اختر زر صور البريد اإللكتروني.4

عنوان : أدخل إلى.5

وإضافة نص إلى نص رسالة البريد : أدخل موضوع.6

نص تظهر معاينة للصورة في. اإللكتروني إذا رغبت في ذلك

.رسالة البريد اإللكتروني

.اضغط على إرسال في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.7

".الصور"افتح تطبيق .1

اضغط مع االستمرار على الصورة التي.2

مكنك باإلضافة إلى ذلك، ي. ترغب في إرسالها

بعد ذلك تحديد أي صور أخرى ترغب في

.إرسالها

".مشاركة" Androidمشاركة حدد زر.3

ا حدد الطريقة التي ترغب في استخدامه.4

وما " الرسائل"و  "Gmail)"إلرسال الصورة 

(.إلى ذلك



Live Tutorials 

الدروس الحية
.أطفال8مجموعات من ! في الصباح-دقيقة مرتين في األسبوع 25•

ل مرة يمكنك استخدام نفس الرسالة في ك-سيكون لديك بريد إلكتروني من معلمك •

!على جهازك لتسهيل األمور Teamsقم بتنزيل تطبيق . لتسجيل الدخول

.األوقات واأليام من البرنامج التعليميعىل ورقةتأكد من أنك قد كتبت •

لى سيحتاج األطفال إلى حزم التعلم المنزلية، ونصوصهم، ومن الناحية المثالية ع•

.السبورة البيضاء وقلم السبورة، ولكن الورق سيكون على ما يرام إن لم يكن

Day Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Year group Year 1

Year 2

Reception

Year 5

Year 6

Year 3

Year 4

Year 1

Year 2

Year 5

Year 6

Reception 

Year 3

Year 4



YouTube

• @KSAالتعلم عن بعد

.من خالل التعلم كل يوم في حزم التعلم المنزليالمتابعة•

.سنةقراءة القصص لكل-وقت القصة •

التجمعات-•



www.kingsolomonacademy.org 

الموقع

.KSAكل شيء يمكن العثور عليه في موقع 

.لصفحةانقر على عالمة التبويب التعلم عن بعد في أعلى ا•

•HLPs،،وصالت يوتيوب

قائمة من الموارد اإلضافية لفرص –Padletوبادليت •

.التعلم األخرى



www.kingsolomonacademy.org 

ما هي الموارد التي استخدمتها؟•

!اكتب في الدردشة•

1. Padlet
2. Storytime 

videos

3. Year Group 

playlist

4. Assembly 

videos

5. 

Other?



هل لديك أي أسئلة للفريق حول هذه الشرائح؟

Thank you for your patience.
Post your question in chat and we will respond verbally.

36



روتين عظيم حقا

إجراءات رائعة حقا

تتابع من اإلجراءات يتبع بانتظام: الروتين

أهمية الروتينات الثابتة للتعلم المنزلي الناجح واللعب
بيعي، تحتاج جميع األسر إلى نوع من الروتين إلرساء الوضع الط•

.وطريقة إلنجاز األمور والشعور باألمن
يمكن أن يكون أطفالنا األكثر نجاحا عندما يعرفون أن هذه •

اإلجراءات معقولة وسوف تكون هي نفسها كل يوم مع تغييرات

.عرضية فقط
الروتين الراسخة عادة ما يؤدي إلى منازل عائلية أكثر سعادة•

.وهدوءا

:وعادة ما تتضمن اإلجراءات الروتينية ما يلي



Really Great Routines

Get up in 
the morning

Bed time

Bath time

Dinner

Housework

Tidying up 

Play time

Family time

Home learning

My reading

Screen time

Daily exercise

Lunch

Breakfast

Brush teeth

MTYT



الروتين يساعد األسرة بأكملها

سلسلة من اإلجراءات تتبع بانتظام: الروتي   
ي الفيديو

 
ا إلظهار اإلبهام ألعىل أو ألسفل ف

ً
كن مستعد

الروتين يساعد األطفال على التعاون عن طريق الحد من اإلجهاد ألننا جميعا نعرف ما يأتي بعد ذلك على الجدول الزمني 

.العائلي

لطيفة )الروتين القضاء على الصراعات على السلطة بين اآلباء واألطفال ألنه عندما يعرف الجميع ما يجب القيام به 

.اآلباء واألمهات ال تحتاج إلى تذمر بعد اآلن( وأشياء ليست لطيفة جدا

تجعل الروتين األطفال يشعرون باألمان والسعادة ألنهم يمكن أن يتطلعوا إلى األشياء التي يستمتعون بها ويشعرون 

.بإحساس باإلنجاز عندما يفعلون أشياء ليست لطيفة مثل ترتيب غرفة نومهم وجعل سريرهم

.وتمنح اإلجراءات الروتينية األطفال مزيداً من االستقاللية، ولذلك فإنهم يطلبون اهتماماً أقل من والديهم

.الروتين يجعل المزيد من العمل لآلباء واألمهات

.الروتينية تؤدي إلى المزيد من نوبات الغضب وغضب األطفال



الروتين معقول

1الروتين 

استيقظ10:00

اإلفطار10:30

التلفزيون

الغداء13:00

التلفزيون والقيلولة

التعلم المنزلي15:00

وجبة خفيفة17:00

القراءه

العشاء19:00

حمام20:00

تلفزيون مع العائلة

وقت النوم22:00

2لروتين ا

يستيقظ7:00

وجبة اإلفطار وارتداء المالبس، وفرشاة األسنان7:30

التعلم المنزلي8:30

التمرين في الحديقة10:30

التعلم المنزلي11:30

الغداء12:30

وقت اللعب13:00

التعلم المنزلي14:00

القراءة والوجبات الخفيفة15:00

وقت اللعب ووقت الشاشة16:00

مرتبة والمساعدة في العشاء17:00

وقت العشاء

وقت االستحمام وفرشاة األسنان

أبي/ وقت النوم والقصة مع أمي 19:00



Really Great Routines

Let’s test your memory!

Type the matching 

number and letter in chat!

Year 
NHS recommended 

bedtime

1. Nursery to Year 1 A. 8-9pm bedtime

2. Year 2 to Year 6 B. 7pm bedtime

3. Year 7 to Year 13 C. 7-8pm bedtime
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روتين عظيم حقا

ل ذا لم يكن لديك روتين األسرة حتى اآلن، واآلن هو الوقت المناسب لجعإ

بكثير لن يكون األمر سهالً في البداية ، ولكنه سيجعل األمور أسهل. واحد معا
.عندما تعتاد على ذلك

في الدردشة إذا كان 

لديك جدول زمني 

هل يمكنك أن . المنزل

؟ترينا على الفيديو



روتين عظيم حقا

لعثور على جداول زمنية فارغة على ا

.الموقع في التعلم عن بعد



هذه الشرائح؟أسئلة للفريق حول هل لديك أي 

شكراً على صبرك•

.استخدام اليد حتى وظيفة أو وضع يدك في الفيديو•

.نشر سؤالك في الدردشة وسوف نرد شفهيا•
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الممثلون عن الوالدين

من خالل إضافة أرقامنا إلى  WhatsAppيرجى االنضمام إلى مجموعة ال •

نحن متحمسون جداً . جهات اتصال الجوال الخاصة بك ثم إرسال رسالة إلينا

!إلنضمامك إلى مجموعتنا

Snip of Rep slip from here

https://arkschools.sharepoint.com/:w:/r/sites/KSA/_layouts/1
5/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5CB4C623-5C5D-4762-9343-
44C7F15BB8B5%7D&file=Parent%20rep%20slips%20for%20dis
missal%2020-21.docx&action=default&mobileredirect=true
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2020-21 Important dates 
for primary
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Do you have any questions for the 
team about these slides? 

Thank you for your patience.
Post your question in chat and we will respond verbally.
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