
  

  

الخامس فبرایر ،   2021   

    

االھل / االوصیاء االعزاء   

    

أنت أمل نحن are حسنا حفظ  and "أعرف نحن زمن ھذه أثناء آمنة البقاء"  that یكون ھذه an الى ابعد حد                     
إلى مطلوب نحن مدرسة أ مثل العائالت. إلى عن على زمن یتحدى  inform أنت  that نحن are لك الدعم إلى ھنا                     
ایا كان في األطفال  way ھم مثل یستطیع نحن are مثل اإلنجلیزیة تعلم an لغة إضافي   (EAL) ،  ھذه                   
.curriculum یمكن أن یشكل تحدیا أكبر للوصول إلى   

من فضلك  be مؤكد    that ھم من الدعم ال یملك األطفال لك EAL عام معلمون موضوع مدرس                  
رئیس  and الفریق إدارة أول ال   (SMT) . لنا EAL معلمون الدعم are مع مساعدة إلى متاح                  
بعض األطفال لك من االحتیاجات  تعلم ال are الكل زمن صف دراسي "مخصص" ھم أثناء حي  الدروس االستضافة                   
دردشة على متاح ھي   and مصادر بعض سویا وضع یملك ھم الفریق صف دراسي ال في  that  طفل لك                    
."قد یكون "مفید" "متى" "التعلم" من "المنزل   

    

فرق إلى التمكن من یملك الطالب الكل مایكروسوفت  الفرق :  and طفل لك على صف دراسي كل البرید اإللكتروني مدرسة أ                   
نأخذ یكون طفل  لك إذا مدرس ھم مع نقل یستطیع ھم أین فریق أ على فوق جلس یكون الجدول الزمني                     
أ على مدرس ھم مع نقل یستطیع ھم تعیینات "استكمال" أو مواد "الوصول" صعوبة                
ھم إذا رسالة دردشة نشر are جوجل استعمال إلى معھم یطلب اإلنجلیزیة مكتوب ھم مع موثوق لیس                   
لغة الصفحة الرئیسیة ھم في نص ال أكتب یستطیع ھم ترجمة  and ترجمة  it اإلنجلیزیة إلى  and إرسال  it في  via                      
.message في دردشة   

    

YouTube موقع إلى إثبات یستطیع ھذه  be متى متألق  it أ احصل على إلى محاولة أو منھاج دراسي ال "الوصول" إلى النتائج                     
   :أوضح   فھم     من   المحتوى     الطالب   مألوف     مع     ھذا   النظام األساسي   كلھم   یجب أن   یجب   القیام ھو

www.youtube.com الذھاب إلى   .1   

التوجیھ .on اكتب في الموضوع أنھم بحاجة   .2   

.subtitles وتشغیل 'on'في الفیدیو یمكنھم انقر   .3   

.'subtitles'وانقر 'settings'انقر على   .4   



  

5.   Select   ‘English’   

6.   Scroll  down  and  click  ‘auto-translate’  and  you  can  choose  from  many  different  languages.  This  will                 
.content إعطاء تعلیق باللغة منزلك على الفیدیو وجعلھا أسھل للفھم   

    

    

    

    

    

طفل لك على المثبتة یكون تمدید ترجمة جوجل ال متأكد یصنع االمتداد : ترجمة جوجل                
أ یملك ھم إذا لوح حاسوب محمول ھاتف جھاز  Gmail نسخ یستطیع ھم الحساب  and نص من قطعة أ معجون                     
البرید اإللكتروني أ  فارغة  إلى  and ترجمة  it ترجمة أیضا یستطیع ھم لغة الصفحة الرئیسیة ھم إلى بسرعة للغایة  web                    
.الصفحات   

    

فرق مایكروسوفت على أداة أ یكون قارئ غامرة ال  that یستطیع  be ومع ذلك فھم مساعدة إلى مستخدم                   
مع الطالب مع فقط یعمل  ھذه یشعر أنا an "ال" "مبتدئین" لغة اإلنجلیزیة ال من مستوى "متوسط"                   
.تجد ھذا   مفید   

    

موقع الكتروني اإلنجلیزیة تعلم مجلس بریطاني ال www.learnenglish.britishcouncil.org یكون an ممتاز            
تكلم االستماع ،   قراءة اإلنجلیزیة من مھارات أربعة ال مع مساعدة إلى الموارد   and جاري الكتابة EAL معلمون                  
الطبقات في ھذه استعمال غالبا  It تفاعلي" "یكون  and 10  األقل في أنفق الطالب نوصي "عالیة" سیكون أنا                    
مستوى مبتدئ ال في بدایة ینبغي ھم اإلنجلیزیة ھم تحسن إلى ھذه على یوم أ الدقائق   (A1)   and عمل                     
up   to    (C1) .   

    

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الدعم   من   المدرسة  :     إذا الطالب         تسجیل   في   الفرق     استخدام   الفرق   و   
Uploading   work.    من فضلك   اتصل المدرسة info@abbeycommunitycollege.com   و  نحن   سوف   ترتیب   
من أجل  الدعم    المعطى   

    

المخلص لك   

    

EAL  دعم   فریق   

    

    

    


