
 

 

   Vermont-NEA ف��مونت - الوطنية عليمجمعية الت

 رساداملإغالق �شأن  الرعاية ياألمر / مقدم اءوليموّجھ أل  م�ح 

 ؟مكيف �� احوالك

 2020نيسان/أبر�ل _____ ، 

 اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية األعزاء ، 

مساعدة   هذا امل�ح هو   ، والغرض منف��مونت – جمعية التعليم الوطنية  تطرحها عليكم سؤاال  11من ستطالع ا هذا يت�ون 

- الناجمة عن �وفيد  خالل حالة الطوارئ ال�حية م وألطفالك  متقديم دعم أفضل لكاملعلم�ن وموظفي املدرسة اآلخر�ن ع�� 

  ،األبوة واألمومة، واإلشراف ع�� التعلم عن �عد فلديكم: –م بالنسبة لك  عصيبة ومضطر�ةوقات األ حن �علم أن هذه  ون  .19

 .وروتي��م املعتاد ��مومدرس��م  صدقاأ عن  فقد انقطعوا مطفالكوالوضع ليس أفضل بالنسبة  أل    - ت�اليف املعيشة و�غطية 

ع�� تحس�ن   نعلم�امل. ستساعد هذه املعلومات مكتمل استطالع تقديمير�� تخصيص �عض الوقت لفتح الرابط و 

وتحديد العوائق  ، وتقليل التوتر، مأطفالكتناسب    و اسبكمنطقية تنتوقعات مدرسية م عوض ممارسات التعلم عن �عد، و 

ع�� العمل مع السلطة التشريعية وا�حاكم وآخر�ن �حمايتك   ستطالعهذا اال  األسرة. كما سيساعدنا    سالمةال�ي تحول دون 

 .عديد من الناساملالية والطبية واالقتصادية ال�ي �سبب ��ا هذا الو�اء للأنت وعائلتك من ا�خسائر  

 .نطلب أسماء أو عناو�ن منازل، فقط املقاطعة ال�ي �عيش ف��ا ال�حماية خصوصية األ�خاص،  

  �ن ومساعدي�ر�� العلم أن معل�ي املدارس العامة واملساعدين اإلدار�و . سالمةبأمان و��حة و  وا�� أن ت�ون أعظم أمنياتنا  

والبالغ عددهم  �� ف��مونت     NEAالتا�ع�ن �جمعية    وموظفي الصيانة  األوصياء وسائقي ا�حافالت و  املعلم�ن

 .سيدعمونك بأية طر�قة ممكنة13000

 مع الشكر، 

 ف��مونت  - NEAجمعية    ن تي�ي، رئيسو دَ 

  



__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 الذين �شاركون �� التعلم عن �عد اآلن؟  من�لك األطفال ��  عدد ما هو   .1

 واحد  

  إثنان 

   ثالثة 

 أك�� من ثالثة 

 

 �� أي مقاطعة من مقاطعات ف��مونت �سكن؟   .2

  أد�سون 

  بيننغتون 

 اليدونيا� 

  شيتندن� 

  إسيكس 

  فران�ل�ن 

  جراند آيل 

 المو�ل  

  أورانج 

  �أورلين 

 رتالند 

  واشنطن 

 و�ندام  

 و�ندسر 

  



 عالقتك بالطالب؟ �� ا م .3

 أم أو زوجة األب  

 أب أو زوج األم  

  و��ي أو أب بالرعاية 

  جد أو جدة 

   ،قر�ب آخر (مثل: أخ أك�� أو أخت ك��ى، عمة أو خالة، عم أو خال

خال/خالة ابن عم/عمة أو خال/خالة أو ابنة عم/عمة أو 

 (الرجاء التحديد) غ�� ذلك 

ما هو نوع األجهزة املتوفرة للطالب؟   .4

  (حاسوب) كمبيوتر  

 روم بوكك  

  تابلت أو آيباد 

 (سمارت فون) هاتف ذ�ي  

 ال يوجد لدينا أية أجهزة للطالب/الطالب.  

 (الرجاء التحديد) أجهزة أخرى  

ان��نت يمكن االعتماد عليھ لدعم عملية التعلم عن �عد؟    من�لكمهل يوجد  ��  .5

  عم� 

 ال 

 (الرجاء التحديد)  غ�� ذلك 



 ما هو مدى اتفاقك مع هذه العبارة: " التعلم عن �عد �س�� ع�� ما يرام مع عائل�ي".  .6

  أوافق �شدة 

  أوافق 

  محايد/ ليس �� رأي 

  ال أوافق �شدة 

 أوفق ال 

 

 ما هو أك�� مخاوفك أو التحديات ال�ي تواجهها كو�� أمر أو ك�خص يوفر الرعاية �شأن التعلم عن �عد؟  .7

  كمية الواجبات املدرسية  

 ��عدد الساعات ال�ي أكرسها ل�حفاظ ع�� املسار التعلي�ي ألطفا 

  آخر الوقت الذي يقضيھ طف��/أطفا�� أمام ا�حاسوب (الكمبيوتر) أو أي جهاز 

   م�� من املن�ل وتأدية عالتوفيق ب�ن الواجبات املدرسية 

    سن املدرسة األطفال /أثناء مساعدة الطفل   أطفال صغار/ طفل صغ��ب االعتناء ��  

 اإلن��نت ضعيف أو غ�� موثوق بھ 

 املدرسية  مع  كمية الرسائل واالتصاالتواكبة امل 

     التواصل معهم يوم ع��ّ عدد املدرس�ن أو غ��هم من موظفي املدرسة الذين 
ً
 أو أسبوع  يا

ً
 يا

     ا�خاصة   عليم خدمات التتلقي تنسيق و 

    أطفا�� أو كيفية منح الدرجات /تقييم  األعمال املدرسية لطف�� فية فهم كي 

     ع�� التعلم والسعادة أطفا��/ع�� قدرة طف��  االجتما�� آثار العزل 

    ير�� التحديد غ�� ذلك)( 

 
 

  



 بناًء ع�� مالحظاتك، أي من األمور التالية تصف شعور طفلك/أطفالك إزاء التعلم عن �عد؟   .8

 (اخ�� جميع ما ينطبق.) 

  متحمس 

  (األمر مختلط عليھ) مشّوش 

  
ً
 مضغوط نفسيا

   متفائل 

 حز�ن 

  غ�� مك�ِ�ث أو ُمن�ِحب 

 (الرجاء التحديد)  غ�� ذلك 

 
 

 ؟19-ما �� الصعو�ات املالية أو االقتصادية ال�ي تواجهها �سبب كوفيد .9

   الرهن  دفع اإليجار أو أقساط 

 ��دفع أقساط التأم�ن الص 

  دفع الفوات�� الطبية من ا�جيب 

     والغاز والكهر�اء واإلن��نت / التلفز�ون ، وما إ�� ذلكتحمل فوات�� ا�خدمات ا�خاصة �ي (املاء ( 

  وف�� الطعام لعائل�يحّمل تت   

  وف�� البن�ين لسيار�ي أو شاحن�ي حمل تت 

    العيش ع�� دخل أقل �عد �سر�ح العمال أو تخفيض ساعات العمل 

     دفع ت�اليف رعاية األطفال 

     اقتصادية �� الوقت ا�حا��ال أعا�ي من أي مشا�ل مالية أو 

    غ�� ذلك (ير�� التحديد( 

 
 



 ملدارس العامة اآلن �جعل التعلم عن �عد أك�� نجاًحا و ا  أن تقوم  ما الذي يمكن .10
ً
 و�نتاجية ألطفالك وعائلتك؟ متعة

 ليس لدي اق��احات �� هذا الوقت. 

 اق��احا�ي لتحس�ن التعلم عن �عد ��: 

 
 

واملعلم�ن ا�حلي�ن �� املستقبل لبناء الدعم  ف��مونت   NEA-    جمعية التعليم الوطنية   الشراكة مع ترغب ��   هل .11

 ؟ طفل  ل لـــ�  �عليم عام عا�� ا�جودةع��  صول ح� �� ا   املساواة وللتأكد من   ف��مونتللمدارس العامة �� 

 عم� 

 ال 

 .أود معرفة املز�د عن هذا املوضوع 

 

إذا أجبت بـ "�عم" أو "أود معرفة املز�د" ، ير�� تزو�دنا باسمك و�ر�دك اإللك��و�ي ورقم هاتفك أدناه. لن �شارك  

 ف��مونت.  NEA-  ج جمعية التعليم الوطنيةمعلومات االتصال هذه مع أي �خص خار 

 

 ___________________________________________________االسم: ـ

 

 __________________________________________ال��يد االلك��و�ي: 

 

 ______________________________________________رقم الهاتف: 

 

 

 لكم إلتمام هذا امل�ح. كونوا آمن�ن وسامل�ن  
ً
 شكرا

 

 االستطالع  لرس أ
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