
 لي ھالأل
 للتعلم من البیت اردمو

 
  قعمو لى إدخول الب ال�إمكان الط في البیت.الیومي تعلمكم جدول  ثري لتإلنترنت ر اب العدید من البرامج ع نسبو�ارس ایر�ة مدقدم مدت 

www.spokaneschools.org/clever المدرسیة معلومات تسجیلهمل من خال. 
 

 

MobyMax إستخدامه  مكانإلاو� �قوم بدعم الطلبة �المجاالت التالیة 8لة حإلى المر  لتمهیديا المرحلة  من برنامج هو  
 :لى البیت من قبل اإلستاذإ  إلى المواد المرسلة إضافةً  لدعم التعلم

 ) اللغةب  اآد (القراءة و اللغة  •
 الر�اضیات •
 العلوم •
 اإلجتماعیات •

 

 
 

 

 
Lexia یتناسب مع  �مسار تعلیمي ت التالیة �المهارا 12ة م طلبة المرحلة التمهیدي إلى المرحلقوم بدع� للقراءة برنامج هو

 ر: �اإلسبوع أو أكث راتم 3دقیقة  30ة التعلم من خالل هذا البرنامج لمدفضل من الم. البالطإحتیاجات 
 أسس القراءة  •
 الحروف الكبیرة، التنقیط، اإلمالء، المفردات اللغو�ة) اللغة (القواعد،  •
 اإلستیعاب  •
 اإلستماع  •

 Lexia PowerUpفما فوق  6الطلبة من المرحلة و�ستخدم  Lexia Core5 5المرحلة   –لبة المرحلة التمهیدي ط�ستخدم 

 

 
 
 
 

 

 
Dreambox یتناسب �مسار تعلیمي �المهارات التالیة  8لة حإلى المر  لتمهیديا م طلبة المرحلة قوم بدع� اتیر�اض لل جهو برنام

 : ر�اإلسبوع أو أكث راتم 3دقیقة  30ة التعلم من خالل هذا البرنامج لمدفضل من الم . البالطإحتیاجات مع 

 إدراك المفاهیم •
 اإلستنتاج •
 الطالقة •
 سائلمحل اللهارات م •
 

 
 
 

 

 
العوائل على عتمد ت اإلعالم والتكنولوجیا.  في عالم دهارز األطفال على اإل�ساعد مخصص هو موقع  Common Sense Media إلى ذلك،�اإلضافة 

Common Sense Media إلعالم ل �جابیةإلقوة الیر ا�یفیة تسخ علىالتعلم  لیساعدهم موثوق بها حنصائو  غیر منحازةت للحصول على معلوما
 غیرها.فالم، الكتب، و ، األلعاب، األات ومعلومات عن المواقع اإللكترونیةفصنیتو�شمل ، لجمیع األطفال والتكنولوجیا

 
 

بتسلیم في البیت، تقوم مدیر�ة مدارس سبو�ان  الحاسبات تعلم الطالب للعوائل التي ال تمتلكلدعم  :یفیة الحصول على اإلنترنتك حول وأفكار الحاسبات توز�ع
عدة ، هنالك إذا لم �كن لد�كم اإلنترن �البیت الواحدة.هاز�ن للعائلة للطالب ولغا�ة جاز واحد هم جمكاننا أن نقدإ. في هذا الوقت، � فرعلى الحاجة والتو طلبتنا بناء 

 مدرجة ادناه.  خیارات مجانیة
 
قلق. لتقلیل الشعور �ال هما عامالن فعاالنالنظام والروتین . خالل فترة غلق المدارس و�حسب ما ترونه مناسباً  ستخدامهاإیتم ل مصادر للتعلم من البیت لكمم دقت 

 .بیتو�رشادات للتعلم من ال جداولتتوفر نماذج لكذلك 

 
 

http://www.spokaneschools.org/clever
https://www.spokaneschools.org/mobymax
https://www.lexialearning.com/products/core5
https://www.lexialearning.com/products/powerup
https://www.dreambox.com/why-dreambox
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.spokaneschools.org/Page/3963
https://weba.spokaneschools.org/learningathome/
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