
 

 رسألل "دعب نع ملعتلا" حئاصن

 ةنورملاب ىلحت نكلً اینمز ًالودج عض
 .ھلعف كنكمی ام لعفا .ماھملاو تابلطتملا نم ةلیحتسم ةمئاقب كموی لقثُت نأ سیلو ومنلاو ملعتلا يف كلافطأ رمتسی نأ وھ كفدھ نأ ركذت ●
 ام اولذباو يموی لودج عضولً اعم اولمعا .ةسردملا يف امھیلع داتعا يذلا ماظنلاو نیتورلا داقتفا ببسب رارقتسا مدعب كلفط رعشی دق ●

 .ةرسألا بسانت يتلا تاقوألا يف ةیسردملا مھتباجاو بالطلا لمكی نأ يقطنملا نم ھنأ اوكردت نأ مكیلع نكل ھب مازتلالل مكعسوب
 كانھ نوكت دق ،لاثملا لیبس ىلع .تیبلا يف رابكلل فقوتت مل ةایحلا نأ امیس ال سرادملا يف يدیلقتلا ملعتلا نع فلتخیس دعب نع ملعتلا ●

 .ىرخأ تاجایتحا يأ وأ كلمع تایلوؤسمب مایقلا نم نكمتت يكل ةیلالقتسالاب مكؤانبأ ىلحتی نأ ىلإ اھیف جاتحت تاقوأ
 ةرتفلا اوفرعی يكل لافطألل تقوم مادختسا يف ركف - رحلا تقولاو ةفیفخلا تابجولا لوانتو تیبلا جراخ بعلل ةحارللً اتاقوأ صصخ  ●

 .اھب عاتمتسالا مھنكمی يتلا ةحارلا ةرتفو اھیف زیكرتلا مھیلع نیعتیس يتلا ةینمزلا
 بعلل تقو صیصخت لواح .ملعتلل ةقاطلا كالتماو لضفأ لكشب مونلاو ءودھلاب روعشلا ىلع عیمجلا دعاسیس موی لك طاشنلا ىلع ةظفاحملا  ●

 ةلوج يف باھذلا وأ )hide and seek( ةیضمغلا وأ )tag( سمللاو ةدراطملا ةبعل وأ يشملا لثم ةطیسب ةطشنأ ةسراممف ؛نكمأ نإ يعامجلا
 .ةرسألا دارفأ عیمجل ةیحصو ةعتمم ةحار تارتف لثمت دق ةجاردلاب ةریصق

 ةنورملاب يلحت 
 ىلحتن نأ ةیاغلل مھملا نم .ریسیلاب سیل رمأ وھ دحاو فقس تحت تالاحلا نم ریثك يف ةسردملاو ةرسألاو لمعلا نیب ةنزاوملا نإ  ●

 .امھدعب امو نیلبقملا نیرھشلا لالخ ریغلا عمو انسفنأ عم فطاعتلاب
   .ةیسردملا تابجاولا ىدحإ نأشب قلقو رتوت ثادحإ نم ریثكب مھأ كلافطأ عم ةیوق تاقالع ءانب نإ .ربصلاب ىلحتو كسفنب متھا ●
 اوتأی نأ ىلع مھدعاسو رتوتلا عم كلماعت ةیفیك نع كئانبأ عم ثدحت .ءاوس دح ىلع لافطألاو رومألا ءایلوألً ارتوت فقوملا اذھ ببسی دق ●

 .رتوتلاب نورعشی نیح اھب ةناعتسالا مھنكمی راكفأب
 ملعتلل موی لك لمعلاب نومزتلم ةماعلا رفند سرادم ةقطنم يف عیمجلا نأ مكنئمطن نأ دون نكل ىرخأ تایدحتو ةینقت تابوعص كانھ نوكت دق ●

 ً.اعم مامألل ھیف يضمن يذلا تقولا يف تایدحتلا هذھ لحو نسحتلاو

 تتشتلا رداصم نم للق
 رتخا .ةدعاسملا میدقتلً ابیرق نوكی نأ نیغلابلا دحأل نكمی ثیحب ةكرتشم ةقطنم يف نوكی نأ لضفیو ةیسردملا تابجاولاب مایقلل كلفطلً انیعمً اناكم ددح ●

 .ةبولطملا ایجولونكتلاو ةسردملا تامزلتسمل لوصولا اھنم نكمیو ةءاضإلا ةدیج ةقطنم
 قیبطت مادختسا يف ركف وأ .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو رابخألا تاھیبنت عیمج قلغأو ملعتلا ةرتف لالخ ًادیعب مھفتاوھ عضو لافطألا نم بلطا ●

 ةیوناثلا ةلحرملا ىتحو تاونس 5 رمع نم لافطألل تارایخب ةمئاق Common Sense Media ترشن .زیكرتلا ىلع لافطألا ةدعاسمل
 .انھ

 .ةیفلخلا جیجض لیلقتل سأر ةعامس ءادترا كلفط نم بلطا ،تنرتنإلا ىلع رشابملا میلعتلا صصح لالخ  ●
 .ةفرغلا سفن يف كعم لافطألا نوكی نیح امیس ال مویلا لاوط رابخألا عباتت الأ لواح ●

 ًالصتم قبا
 مھدعاسو بیصعلا تقولا اذھ يف كلفطل ءودھلا ردصم نوكت نأ لواح .ةرتفلا هذھ يف لافطألل ةیاغلل نامھم يفطاعلاو يعامتجالا لصاوتلا ●

 .ةلبقملا عیباسألا لالخ مھئاقدصأو مھیملعمو فصلا يف مھئالمز عم لصاوتلا ىلع ءاقبلا ىلع
 وأ FaceTime وأ Google Hangouts لثم يحلا ویدیفلا تاودأ لالخ نم ةرسألا دارفأو ءاقدصألا عم لصاوتلل كلفطلً اتقو صصخ  ●

Skype. 
 .هوجاتحا املك معدلا مھل مدقتس كنأ هربخأو ھتلئسأو ھلامآو ھقلق رداصمو ھبراجت نع موی لك كلفط عم ثدحت  ●
 رز .معدلاو حصنلا میدقت ھنكمی يذلا كلفط ملعم عم لصاوت ،كلفط ملعت ةبرجت نع بیقعت ةكراشم يف بغرت وأ ةدعاسملل ةجاحب تنك اذإ ●

dpsk12.org ىلع رقناو Remote Learning )كلذ ریغو يجولونكتلا معدلاو ةینمزلا لوادجلل راكفأو حئاصنلا نم دیزمل )دعب نع ملعتلا 
 .ریثكلا


