
Braybrook College Remote Teaching and Learning guidelines 2021 
2021إرشادات التعليم والتعلم عن بُعد لكلية برايبروك لعام   

Research and practice tell us that students are likely to learn best from home when teachers: 

نا البحث أنه من المرجح أن يتعلم  ل عندما يقوم المعلمون بما يل  يخبر ز : الطالب بشكل أفضل من المبز  

  للمناهج  قم بإنشاء وتوصيل جدول أو تقويم يوضح ما هو متوقع من الطالب. يتبع المعلمون ال •
جدول الزمنز

ز بشأن ما هو  ما   المثال،عل سبيل  متوقع،الدراسية للموضوع بحيث يكون الطالب والعائالت واضحي 
. قد تحتاج المهام إىل   به،القيام  سُيطلب من الطالب نظًرا لتحدي التدريس عن ُبعد ، بحيث   تعديل،ومنى

 يمكن الوفاء بالمواعيد النهائية
عمل لمدة   المثال،على سبيل  -تجنب إرباك الطالب من خالل منحهم الكثير من األنشطة التعليمية مرة واحدة  •

 شهر كامل 
اإلنترنت المتزامنة )في الوقت الفعلي( وغير المتزامن )ليس في الوقت  خطط لمزيج من فرص التعلم عبر  •

 الفعلي( ولكن تأكد من توفرها لتوفير دعم الطالب طوال الدرس عن طريق إبقاء اجتماع الفيديو مفتوًحا 
 وازن بين األنشطة / المهام الفردية واألنشطة التعاونية التي تدعم الطالب للمشاركة مع بعضهم البعض عبر •

إذا كان ذلك مناسبًا ويمكن للتقنيات تسهيل ذلك -اإلنترنت   
المهام اإلبداعية   المثال،على سبيل  -قم بتضمين التدريس الصريح ومجموعة متنوعة من األنشطة / المهام  •

 والتأملية والتحليلية واألقصر واألطول

https://www.coronavirus.vic.gov.au/understanding-remote-teaching-and-learning  مقتبس من

       

األساسية:الشروط   

 

"يشار إليه أحيانًا باسم التدريس "الحي (التدريس المتزامن ) 

 

امن هو المكان الذي يحضز فيه  • ز   نفس الوقت مع المتعلم )المتعلمون(. هذا هو  التدريس والتعلم المبى
المعلم فز

 لوجه
ً
  بيئة وجها

 الحال دائًما تقريًبا فز
امنان • ز ين عل الوصول إىل  جوجل و زوم  يتضمن التدريس والتعلم المبى   الباور بوينت ويتضمنان قدرة الحاضز

ائح    والرد عل األسئلة التفاعلية و   األخرى،أو المستندات أو الموارد  ، الشر
ة مع زمالئهم فز المشاركة مباشر

. سالسل المناقشة ، والمستندات التعاونية ، وما إىل ذلك  
 

 التدريس غير المتزامن

 

فإن   المتعلم،إذا كان التدريس والتعلم المتزامن )أو الحي( هو المكان الذي يوجد فيه المعلم في نفس الوقت مع  •
ير إلى العكس. ال يشارك المدرب والمتعلم والمشاركون اآلخرون في عملية التعلم في  التعلم غير المتزامن يش

 الطالب،التواصل عبر البريد اإللكتروني مع  المتزامن،نفس الوقت. تتضمن بعض األمثلة على التدريس غير  
 التفكير،ومجالت  التمرين،وإجراءات  واالختبارات، المهام،وبعض أعمال   مسبقًا،والجلسات المسجلة 

.والعروض التقديمية المسجلة للطالب ، والبودكاست ، ولوحات المناقشة ، وما إلى ذلك والمدونات،  
 

 
امنة   ز امن غب  ممكن أو مرغوب فيه،  ويمكن أن تكون البدائل غب  المبى ز

  بعض األحيان، يكون التدريس المبى
مالحظة: فز

ز الذين يتالعبون بعملهم واحتياجات     اعتبارك المطالب المتنافسة داخل األشة،  مثل اآلباء / المعلمي 
ذات قيمة. ضع فز

ز عل مساحات الدراسة / العمل، وما إىل   التعلم لألطفال اآلخرين، وزيادة مسؤوليات الرعاية، وأفراد األشة المتنافسي 
ز / األش     يقومون بها، ومنى وكيف يثبتون أن تعلمهم سيمنح المعلمي 

  المهام النى
ذلك، إعطاء الطالب خيارات فز

  هذه الظروف وقد يؤدي إىل نتائج أفضل 
 المرونة فز

 

 
 

 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/understanding-remote-teaching-and-learning


2021فيما يلي إرشادات الكلية للتدريس والتعلم عن بُعد للفترة المتبقية من عام   

  
: لكل درس سوف يقوم معلمك بما يل    

 
ح موجز وتوجيهات العمل للدرس قم بإنشاء منشور عل موجز أخبار صفحة فصل البوصلة مع  .1 الموضوع وشر  

  موجز أخبار البوصلة زوم او جوجلقم بإنشاء ونشر رابط اجتماع فيديو الفصل ) .2
ا،( فز

ً
لتوجيه الطالب    أيض

  بداية الفصل الدراس  
. لالنضمام إىل االجتماع فز  

  كل درس   الفيديو،بمجرد وصولك إىل اجتماع  .3
ضع عالمة عل القائمة. سيكون هذا هو الوضع ألخذ القوائم فز

  كل مادة
  الفصول الدراسية بهذه الطريقة فز

 حيث يتحقق المعلمون من حضور الطالب ومشاركتهم فز
. ألِق الدرس .4  

ا(  .5 ً للطالب   وب  هذه الطريقة يمكن -اجعل اجتماع الفيديو مفتوًحا طوال الوقت )حنى إذا لم يعد التدريس مباشر
ء البقاء عل اتصال أو النقر مرة أخرى عل االجتماع إذا كانوا يريدون   

. المساعدة أو يحتاجون إىل طلب أي سر  
امن وبدء عنض غب     الدرس،قدم نصائح واضحة للطالب حول موعد انتهاء  .6 ز   ذلك عند االنتهاء من عنض مبى

بما فز
ز األنشطة  امن. يجب أن يكون هناك عادة توازن بي  ز نت وبأشكال أخرىمبى   يمكن القيام بها عبر اإلنبى

. النى  
 

 

مالحظة: المواضيع العملية ستتبع الخطوات المذكورة أعاله. قد يتم تسليم العناصر غير النظرية للموضوعات العملية 

المثال  على سبيل  كبير،يتم تقديم دروس غير متزامنة أو غير متصلة باإلنترنت إلى حد  ذلك،ومع  قليالً،بشكل مختلف 

ودروس األعمال الخشبية التي تتضمن  ة،الرياضيدروس التربية البدنية / الصحة العملية التي تتضمن برنامًجا للتمارين 

. إلخ العملية،ودروس الفن المرئي التي تتضمن اإلبداع من األعمال  والقطع،القياس   

 

If the steps, above, are not possible or if something happens with the Zoom/Google Meet 
connection, your teacher will have provided you with their email address. You can always 
reach out to teachers via their Gmail (use the teacher’s initials plus @braybrooksc.vic.edu.au, 
for example mms@braybrooksc.vic.edu.au to contact Assistant Principal, Sean McMahon, 
whose initials are mms) 
 

فسيقوم مدرسك  (،الجوجل مييتالزوم او إذا كانت الخطوات المذكورة أعاله غير ممكنة أو إذا حدث شيء ما مع اتصال )
وزيد  استخدم األحرف األولى للمدرس    جميل.  بتزويدك بعنوان بريده اإللكتروني. يمكنك دائًما الوصول إلى المعلمين عبر

@braybrooksc.vic.edu.au. 
  للتواصل مع المدير المساعد، شون ماكماهون، الذي تكون األحرف األولى منه على سبيل المثال

سوف يكون االيميل:   (mms) 
mms@braybrooksc.vic.edu.au 

 
: توقعات الطالب  

 

يجب عل   كذلك،من المتوقع أن يكون لدى الطالب ميكروفونات تعمل عند العمل عن ُبعد. إذا لم يكن األمر   •
وتوكوالت شخصًيا،بالمدرسة    ان يذهب اىل   الطالب ستخدام كمبيوتر محمول أو  ىل  ا، الكرونا  إذا سمحت البر

  معمل كمبيوتر )كن عل علم بأنه يم
  الموقع  كمبيوتر مكتنر  صادر عن المدرسة فز

كن توفب  دعم تكنولوجيا فز
  مدرستنا(. إذا لم تسمح 

وتوكوالت،أو عبر الهاتف من قسم تكنولوجيا واالتصاالت فز يجب عل الطالب   البر
 االتصال بقسم واالتصاالت بالمدرسة

ات الخاصة بهم  • ا،إذا لم يكن ذلك  أو،ُيتوقع من الطالب تشغيل الكامب 
ً
فيجب عليهم عرض صورة    ممكن

ا،البوصلة الخاصة بهم )أو إذا لم يكن ذلك 
ً
( صورة أخرى مناسبة موجود  

  البوصلة. انظر المالحظات أدناه للحصول عل تعليمات •
 يجب عل الطالب عرض اسمهم كما يظهر فز

 

اتالحظم : 

 كيفية تغيب  خلفية زوم  •
 Google Meet كيفية تغيب  خلفية •

 Zoom كيفية تغيير االسم والصورة على  •

mailto:mms@braybrooksc.vic.edu.au
mailto:mms@braybrooksc.vic.edu.au
https://www.tomsguide.com/how-to/how-to-change-your-zoom-background#:~:text=Click%20your%20profile%20picture%2C%20then,or%20upload%20your%20own%20image.
https://support.google.com/meet/answer/10058482?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://www.theverge.com/21367945/zoom-photo-name-change-how-to-videoconferencing-wfh


 Google Meet كيفية تغيير االسم والصورة على  •
 

 
 

 
: موارد التعليم والتعلم عن بعد   

• https://education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/3413996/Australian-
Education-Survey.pdf 
 

• AITSL- referencing state and territory guidelines  
  

• https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=77528&sectio
n=1.2 

  

• Top Tips from DET 
 

• Dartmouth College, New Hampshire 
 

  

23/3/21تم اعتماد المبادئ التوجيهية في اجتماع الموظفين   

https://www.guidingtech.com/how-change-name-picture-in-google-meet-mobile-pc/#:~:text=Select%20Manage%20your%20Google%20account,boxes%20and%20click%20on%20Save.
https://education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/3413996/Australian-Education-Survey.pdf
https://education.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/3413996/Australian-Education-Survey.pdf
https://www.aitsl.edu.au/research/spotlight/what-works-in-online-distance-teaching-and-learning
https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=77528&section=1.2
https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=77528&section=1.2
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/classrooms/Pages/approachesonlinelearningtoptips.aspx
https://sites.dartmouth.edu/teachremote/remote-teaching-good-practices/#assign

