
  

 

تالئاعل  
لعَت

+
:ارّمتسم لازام كلفط ُم  

 
 

لعتلا رارمتسا عم
-

0/ م
0/ ت3بلا 1

زُ>;ت ، ة3ناط=>;لا ا3بمولوك ةعطاقم 1
ُ

 .تاQاجإلا ضعEP1 Q ام3ف .3M1بط لKشI ةلئسألا نم دEدعلا 
 

 
Vس لWلتXY فطP1 لالخ م3يقتلا تاظحالم Vاذ 
 ؟تقولا

 
@? كلفط ةملعم رمتس=س

A دقتDيقتلا تاظحالم مHم 
IشKس .كلفط ملعت معد لجأ نم مظتنم لHنوك 
@? \]كفتلل صرف اًضDأ كلفط ىدل

A هتاءافك ر_^طت 
 .ةHساسألا

 
 

 
 ؟ملعتلا ةطخ d1 ام

 
 .هتملعم نم ملعت ةطخ كلفط efلتdس
hأ كلفطل رفوتس ملعتلا ةطخ نأ امiر_^طت معدل ةطش 
 تاHلوؤسملاو \]كفتلاو لصاوتلل ةHساسألا تاءافjلا
 .ةHعامتجالاو ةHصخشلا

 
لعتلا رمتسf ف3ك

-
 قيلعت متي امدنع م

 ؟لصفلا لخاد سlردتلا
 

qكلفط ةملعم رمتس ?@
A عم لصاوتلا 

 نم ةعونتم ةعومجم \]فوتل كلفط
 نع لصاوتلا نوكD دق .ملعتلا تاt]خ
@}وj[fلإلا د_t]لا وأ فتاهلا ق_vط

A وأ 
 .تنf]نإلا t]ع ملعتلا تاصنم
 

 
uvادتبالا ىوتسملل ة3نمزلا رطألاو راKفألا ملعت

 ةQاجتسالا ُبّ�طتي هنأل كلذو ،تقولا رورمQ ~;غتي و ف3كتي دق ەركذ قبس ام نأ ةظحالم >wري .1
 .ة�ألا � بلاطلا تاجا3تحال

0/ ىرخأ ةطش�أ اًضEأ نوملعملا حY;قE دق
0/ امQ مويلا 1

u0د�لا طاش�لا كلذ 1
0/ ةدعاسملاو 1

 .كلذ �إ امو ل00;ملا لامعأ 1

 7-4 ّفصلا
 ةحf]قملا تقولا ةّدم
 ةقHقد �A: 120ويلا ̂عمجملا

  3-2 ّفصلا
 ةحf]قملا تقولا ةّدم
 ةقHقد �A: 90ويلا ̂عمجملا

 1- لافطألا ةضور
 حf]قملا تقولا ةّدم
 ةقHقد �A: 60ويلا ̂عمجملا

 ملعتلا تالاجم

 ةQات�لاو ةءارقلا( ة3مألا وحم اHًموي ةقHقد 30-20 اHًموي ةقHقد 30 اHًموي ةقHقد 40
 )ةثداحملاو

40 min daily 20 min daily 20 min daily باسحلا 
ةَنَّمَضُم

ٌ
 دEدحت – ة3ساسألا تاءاف�لا اHًعوبسأ 

 اهيف ~;كفتلاو فادVألا
ةَنَّمَضُم

ٌ
اHًعوبسأ   ةلئسأ � فاشكتسالا بح 

 قيقحتلا و ثح�لل
ةَنَّمَضُم

ٌ
اHًعوبسأ   م3مصتلا تقو � لماعلا تقو 

ةَنَّمَضُم
ٌ

بسانم وه ام و ءاضتقالا بسح اHًعوبسأ   ة3ساردلا جVانملا ىوتحم 
 ةلماKتملا

 

 
0/ ملعتلا نع لوألا لوؤسملا نم

 ؟�1احلا تقولا 1
 

 ةHلوؤسملا سرادملاو نوملعملا لمحتي
@? ةHساسألا

A جتلاvلعتلا ة�HمHنحن .كلفطل ة 
 بغرت تنك اذإ .ةفلتخم ة�أ لh ةلاح نأ مهفتن

?@
A كلفط كراش¢ نأ ?@

A اضإ ملعت?@
A ام زواجتي 

 ماHقلل ك¦ بحرن نحنف ، كلفط وملعم ەرفوي
 .كلذ¦

 اهيلع روثعلا نكمfA D©لا راKفألا نم دDدعلا كانه
?@
A ملعتلا رداصم ةحفص ?@

A لعتلا ةرئادلاHمHة 
@? رارمتسالا عقاومو

A ةرازول ةع¦اتلا ملعتلا 
 .مHلعتلا

 
Vفط نم عقوتُي لP1 نأ f0/ كراش

Y لا ملعتلا ططخ 1
 اVرفَوت 1

 صاخلا 00�1;ملا سlردتلاQ ما3قلا اننكمE لV مأ مهُتملعم
؟انب  
 
 جراخ ملعتلاو س¬ردتلل ةلDد¦ ةق_vط وه A»@@]ملا مHلعتلا
 دحأ موقD ثHح ةHناط_t]لا اHبمولوjل HĀلعتلا ماظنلا
 ́�ا³م معد نود HĀلعتلا جمانt]لا مDدقتب ة�ألا دارفأ
@? ركفت تنك اذإ .ةلجسملا ةسردملا نم

A لعتلاHملا م[@@«A 
@? طارخنالا مدعو

A كلفط ةملعم همدقت يذلا ملعتلا 
 نأ مهفو تاما@f]لالا ةعجارم كHلع بجD ، هتسردمو
 كلفط لHجسq مدع »إ يدؤيس راHخلا اذه دDدحت
@? بلاطك

A ع عالطالا نكم_و .دنومش=_ر ةسردم ةرئاد· 
 .انه تامولعملا نم د̧_م

 

 
Vنوك3س ل Vةملعم عم لصاوت كان 
 ؟P1فط )تاملعم(

 
 كعم تاملعملا و نوملعملا لصاوتdس
Iساسأ ·ع كلفط ملعت ططخ نأش 
 ةملعم عم لصاوتت نأ لمأن .مظتنم
 وه ام مهفل اًعم لمعلل كلفط )تاملعم(
@? هلام½إل كلفطل بسانم

A بلاHت. 

 
Vس لWلتXY فطP1 0/ ا3ًلحرم اًر=¥قت

 ؟وينوي رهش ةEاهن 1
 

?@
A قت كلفط ةملعم مدقتس ،وينوي رهشv_لحرم اًرHًاردلا ماعلا لالخ هتيقلت امل ه¦اشم قيس¿تب كلفط ملعت نع اÀA. سdدحت متDع ًءانب كلفط مدقت د· 
 .عي�vلا ةلطع دع�و عي�vلا ةلطع ل³ق ةملعملا هتمدق يذلا ملعتلا
 
 .ةHعامتجالاو ةHصخشلا ةHلوؤسملاو \]كفتلاو لصاوتلل ةHساسألا تاءافjلل ەر_^طت ةHفjHل اHًتاذ اًمHيقت اًضDأ كلفط لمHKس 

 
 

 

https://www.sd38.bc.ca/continuity-of-learning/Pages/parent-resources.aspx#/=
https://www.openschool.bc.ca/keeplearning/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/homeschooling



