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السادة / أولياء األمور ا�حرتمني

َتطّلــع الطلبــة وأوليـــــــــاء األمــور وا�علمــني بدايــة العــام األكاديمــي احلايل النطالق العام الدرايس اجلديد 
بحمــاس؛ إال أن فــريوس كورونــا ا�ستــــــــجد "كوفيــد 19" انتشـــــــــــر حــول العــامل يف أشـــــــــــــهر قليلــة، ونحن 
محظوظــون لكوننــا يف دولــة اإلمـــــــــــــــارات العربيــــــــــــــة ا�تحــدة، الــيت بــادرت إىل اّتخــاذ اإلجراءات الوقائية 
الالزمــة بشــكل اســتبايق للحفــاظ عــىل ســــــــــالمتنا جميعــاً. وعليــه، فإن تطبيق منظومــة التعليم عن ُبعد 
يــاً، بــل كان َمطلبــاً وطنيــاً. إن تجربــة التعليـــــــــــــم عــن ُبعــد ال ُتنقــص من مســــــــــــتوى جودة  مل يكــن اختيار
التعليــم الــذي تتمنــاه ألبنائــك، إنمــا يه فرصــة لُنظهــر معــاً كمجتمع متماســــــــــك مدى صربنا وتحّملنا 

أمــام الشــدائد، وهــذا يؤكـّـد عــىل أننــا جميعــاً نؤمــن بحق الطفــل يف التعليم مهما كانت الظروف.

تضم ا�دارس اخلاصة يف إمارة أبوظيب أكرث من 25,000 من أعضـــــاء الكـــــــــــــوادر التعليمية، يعملون 
دون كلل إلنجاح العملية التعليمية رغم ما يواجهونه من تحديــــــــات مشـــــــــابهة لتلك التحديات اليت 
تواجهونها أنتم وعــــــــــائالتكم خالل هذه الفرتة. واجلدير ذكره أنه بالتعاون الوثيق بني دائــــــــرة التعليم 
وا�عرفة والرشكاء العاملني يف مجال التكنولوجيـــــــــــــا واالتصـــــــــــاالت، تم إعداد خطط العمل الالزمة 

ووضعها قيد التنفيذ بفرتة قياســـــــــية.
 

وال يخفى عليـــــــــكم أن هذه التجربة قد أضــــــــافت خربة جديدة لنا جميعـــــــاً. ونحن فخورون بما تم 
تحقيقه يف فرتة زمنية قصرية ونقدر اجلهود الكبرية اليت يواصـــــــل معلمونا بذهلا كل يوم، لضمـــــــــان 

اســـــــتمرار تعليم أبنائنا.
 

كما ونقّدر اجلهـــــــود اليت تبذلونهــــــــــــــا كأولياء أمور، والوقت الذي تقضونه يف دعم مســـــــــــــرية أبنائكم 
التعليمية أثناء الزتامكم بمهامكم الوظيفية عن بعد. إن الواقع ليشهد بأن تجربة التعليم عن ُبعد ما 

كانت لتنجح لوال دعمكم وصربكم وتعاونكم.

يسعدنا أن ُنعلمكم أن معظم ا�الحظات اليت تلّقيناها حىت اآلن من الطلبة وأولياء األمور كانت إيجابية، 
فقد أظهرت نتائج اســـــــــتطالع آراء األهايل يف األســـــــــبوع األول من التعليم عن ُبعد بأنهم اســـتطاعوا 
مواجهة التحديــــــات نتيجة الدعم ا�تواصل من مدارســــــــــــهم وا�علمني؛ حيث أفاد أكرث من %60 أن 
ا�علمني كــــــــــــانوا عىل تواصــــــــل معهم مرة واحدة عىل األقل أو مرتني يوميـــــاً يف أغلب األحيان. كما 
أعرب %70 من أولياء األمور عن تلّقيهم الدعم الالزم من ا�درســـــــــــة عىل ا�ســـــــــــتويني التعليـمي والتقين، 

وأظهر أكرث من نصف ا�شــاركني الرضا عن مالحظـــــــــات ا�علمني ا�تعّلقة بأداء أبنائهم. 
 

ية التعليم عن بعد اســـــــتمرار

يخ:  التار 2020/04/01إىل: أوليــــــــــــــاء أمــــــــــــــور طلبـــــــــــة ا�دارس اخلـــــــــــاصة 



يد  كما طلب معظم ا�شــاركني يف االســتطالع تخفيف ا�تطلبات الدراســية يف ا�زنل، واحلصول عىل ا�ز
يــد من احلصص التعليميـــــة ا�بارشة؛  مــن ا�رونــة يف مواعيــد تســــــــليم الواجبــات، باإلضافــة إىل توفــري ا�ز

وهــذا مــا نعمــل - مــع ا�ــدارس - عــىل النظر يف إمكانيــة تطبيقه حالياً.

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم مؤخراً عن قرارها بشــــــــــــــــأن ســــــــــــــداد الرســوم الدراســية، مطالبًة أولياء 
األمــور بدعــم ا�ــدارس وســــــــداد الرســـــــــوم ا�تبقيــة، علمــاً بــأن اجلزء الرئييس من نفقات ا�درســـــــــة يعود 
للمعلمــني، الذيــن يلعبــون دوراً أساســــــياً يف تنشــئة أبنائنــا ونجــاح ا�درســـــــة. فا�علمــون يعملون بال كلل 
طــوال األســـــــــــــبوع (بمــا يف ذلــك عطلــة نهايــة األســبوع) إلعداد الدروس وتقديــم الدعم للطلبة وأولياء 
 تعليمــّي جديــد. أما بــــــــــــــــايق النفقات الــيت تتكبدها ا�درســــــــــــــــــة، فيتم 

ٍ
األمــور أثنــاء تأقلمهــم مــع نظــام

رصفهــا عــىل أعمــال الصيانــة، ســواًء �بــىن ا�درســــــــــة أو لضمــان فاعلية البنية التحتيــة لتقنية ا�علومات، 
يــن الذيــن ُيعتربون جزًء أساســياً من ا�جتمع ا�دريس.  ولدفــع أجــور  ا�وظفــني اآلخر

تتطلــب األوضــاع الراهنــة تضـــــــــــــافر جهــود كال الطرفــني - ا�ــدارس اخلاصــة وأولياء األمور - فســــــــــدادك 
يتها يف  للرســـــــــوم ا�درســية يســاعد ا�درســة عىل الصمود يف مواجهة األوضاع احلالية وبالتايل استـــــمرار
تقديم رســالتها الرتبوية جلميع الطلبة. أما يف حال اخرتت عدم دفع الرســوم، فأنت تؤثر مباشـــــرة عىل 

قــدرة ا�درســــــــــة عــىل توفــري تعليــم ذي جــودة ألبنائــك، باإلضافــة إىل عــدم تمكّنهم من التخّرج من 
الصف احلايل. 

أما بالنســبة إلمكانية خفض الرســوم الدراســية أو تحويلها إىل رصيد الطالب يف الســنة القادمة، فيعود 
القــرار إلدارة ا�درســة. نحــن نــدرك أن بعــض األرس قــد تواجــه ظروفــاً ماليــة صعبة خالل الظروف احلالية 
الــيت يمــر بهــا العــامل أجمــع؛ لذلــك، ندعــوك إىل التواصل مع مدرســتك مبارشة �ناقشــة احللول ا�مكنة. 

تحــرص دائــرة التعليــم وا�عرفــة خــالل هــذه الفــرتة عىل تقديــم الدعم الالزم للمدارس وأولياء األمور، 
بمــا يضمــن اســــــــــــــتمرار العمليــة التعليميــة. وحــىت اآلن، قامــت الدائــرة، بالتعــاون مع رشكائها، بتوفري 
15,510 جهــاز لــويح و 7,000 شـــــــريحة اتصــــــــــــاالت و 3,000 جهــاز "مــاي فــاي"، كمــا أطلقــت الدائرة 
منصــة معرفيــة تحتــوي عــىل أكــرث مــن  1,000 مصــدر تعليمــي، وأتـــــــــــــاحت إمكانية تصفح 297 موقع 
يبــــــــــــات الالزمــة للكوادر التعليميــــــة وا�دارس وفتح  تعليمــي لألطفــال. هــذا وباإلضافــة إىل إجــراء التدر

 “Renaissance” و “ALEF Education” ا�جــال لالســـــــــــــتفادة مــن منصــــــات رقميــة متمــزية مثــل
و ”Myon“ و ”Mathletics“ و ”Amazon Web Services“ و ”Pearson“. ويمكن ألوليـــــــــــاء 

األمور االســــــــتمرار بالتواصل معنا عرب اخلط الســـــــاخن ا�خصص هلم �شــاركة ا�الحظات، فإننا ســنبقى 
ملزتمــني بتمكــني التعليــم وتمكني العقول. 

يبــا بإذن هللا؛ لذلك، يجب  نحــن عــىل يقــني أن الظــروف الراهنـــــــــة لــن تــدوم، وأن األزمــة ســــــــــــتنقيض قر
علينــا يف هــذه األوقــات احلفــاظ عــىل تضامننــا مــع بعضنــا البعض، فتماســــــــــكنا كزمالء وأرس وكمجتمع 

متكامــل يحقــق التالحــم ا�جتمــيع ا�طلــوب �واجهة هذه األزمة، فنحن أقوى ســوياً.

شــــــــــــاكرين لكــم دعمكم ا�ســــــــــــتمر.
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