
  أدوات الدراسة لطالب المدارس الثانوية

انضم إلينا سوف نقدم خمس أدوات دراسة Web 2.0 سهلة يمكن لآلباء مشاركتها مع أطفالهم في 

سن المدرسة الثانوية إلتقان اختبار الفصل التالي. تشمل أدوات الدراسة هذه: 
Chegg Prep ،Quizlet,Flash card Machine, Gnowledge  Jeopardy Lab

 هذه األدوات التفاعلية يمكن أن تساعد في تحديد فجوات التعلم لدى الطالب ويمكن استخدامها في
أي وقت ومكان وبأي سرعة.

A'Kena Long Benton عضو هيئة تدريس في كلية مجتمع مقاطعة واين.

دعم اآلباء

بناء المدرسة والشراكات المجتمعية من أجل نجاح الطالب

األباء و مقدمي الرعاية هم أهم الشركاء في تعليم أطفالنا. في هذاالجلسة ، سيتعلم اآلباء ومقدمي
الرعاية  كيفية دعم رفاهية ,صحة وتعليم أطفالهم. سوف نستكشف موارد مفيدة للعائالت متعددة

اللغات وطرق للتواصل مع خدمات المجتمع.

isam Brikho مستشار للطالب المهاجرين في مدارس أوكالند.
Christy Osborne مستشار لغة ثانية لمدارس أوكالند.

موارد عبر اإلنترنت لصغار المتعلمين

دعنا نستكشف موارد مجانية ومنخفضة التكلفة لدعمك أنت وأطفالك أثناء فترة التعلم عن بعد
تم تصميم معظم األدوات لألطفال في المرحلة االبتدائية، ولكن يمكن للطالب األكبر سًنا أن تجدها

 مفيدة أيضا

ال مزيد من الصراخ: تحدث هادئًا للمساعدة في توجيه سلوك األطفال

غالًبا ما نجد أنفسنا نقول نفس األشياء ألطفالنا مراًرا وتكراًرا ، وفي النهاية نصرخ.بدالً من ذلك ، دعنا
 التحدث بطرق أكثر فاعلية وال نحتاج لقولها إال مرة واحدة

ماذا؟

فيما يلي أربع جلسات لمساعدتك في تعليم
طفلك خالل جائحة كوفيد١٩... وما بعده

استمع إىل مقدم البرنامج واغتنم الفرصة 
لطرح األسئلة بعد ذلك

   أربع جلسات  ألولياء األمور المهاجرين والالجئين

استخدام هذه الممارسات ستساعد أطفالنا عىل معرفة ما هو متوقع، الشعور بالكفاءة، وتقليل الصراع

Rachel Rennie عضو هيئة تدريس في كلية التربية بجامعة ميشيغان

Rachel Rennie Klingelhofer ُمقدم من

Zoom اإلثنين، 16 نوفمبر ، 10-11 صباًحا عىل

Felicia Geeter ُمقدم من 

Zoomاإلثنين 9 نوفمبر ، 6: 30-7: 30 مساًء عىل

  Wisam Brikho and Christy Osborne ُمقدم من

 Zoomالخميس، 29 أكتوبر، 1-2 مساًء عىل

  A'Kena LongBenton ُمقدم من

 Zoom الخميس ، 15 أكتوبر ، 1-2 مساًء عىل

كيف؟
 التسجيل في أي من ورش العمل أو

كلها.قم بزيارة هذا الموقع

www.oaklandliteracy.com/eslpare
nthelp

بمجرد التسجيل، سيتم تزويدك برابط
لالنضمام إىل ورشة العمل.إذا كان لديك

أي أسئلة، يرجى مراسلة منسق المشروع
عىل

amy.g@oaklandliteracy.com

شكرًا

هذه الدورات مدعومة من مؤسسة المجتمع 
لجنوب شرق ميشيغان بالشراكة مع مجلس

أوكالند لمحو األمية

Felicia Geeter حاصلة عىل بكالوريوس وماجستير في القراءة من جامعة أوكالند. 
عملت في التعليم لمدة 17 عاًما. أمضت 13 عاًما كمدرس للصف األول وتعمل حالًيا كمدرب

لدى ELA  التعليمي


