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 لیلي وونغ فیلمور
 
 

 عندما نظرت ELSF في من یجب أن یخاطب مجتمع متعلمي اللغة االنكلیزیة (EL ) لدینا في هذا الوقت غیر المسبوق ، كان عضو
 اللجنة االستشاریة لـ ELSF دكتور Lily Wong Fillmore هو الخیار الواضح. طوال حیاتها المهنیة ، كانت داعیة ال تكل لهؤالء

 الطالب المحرومین من الخبرة ، وتجربتها ومنظورها ال یقدر بثمن في هذا الوقت. نحن فخورون بمشاركة إرشاداتها في شكل هذه
 الرسالة المفتوحة للمعلمین ومدیري المدارس ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة وعائالتهم حول االستجابة لـ Covid-19 ودعم التعلم عن بعد لـ
 ELs. تعتبر التغییرات التي تسببها Covid-19 خطیرة بشكل خاص على ELs ، ومن المحتمل أن تؤدي إلى تضخیم التفاوتات التي

 یواجهها طالبنا بالفعل ، لذلك من المهم تحدید أولویات مخاوفهم في الوقت الحالي.
 

 أعزائي المعلمین EL واألسر والطالب:
 

 مثل معظم الناس القدامى هذه األیام ، أجلس في المنزل معزوًال عن اآلخرین الذین یحاولون البقاء بصحة وأمان. ولكن بصفتي معلًما ،
 أفكر في طالبنا ، الذین قد یؤدي إغالق المدارس إلبطاء انتشار الفیروس المروع في مجتمعاتنا إلى فجوة غیر مرغوبة في التعلم - وهو
 استراحة ال یستطیع سوى عدد قلیل من الطالب تحملها. بمعرفة مدى التزام المعلمین بطالبهم ، لیس لدي شك في أنهم یفكرون في كیفیة

 دعم التعلم على الرغم من الظروف المتغیرة.
 

 بالنسبة لي ، فإن القلق الكبیر هو الطالب الذین لن یتمكنوا من الوصول إلى مصادر التعلم عبر اإلنترنت التي تعمل المدارس علیها. تم
 تسلیط الضوء على هذا القلق من خالل Corey Mitchell في مقال أسبوع التعلیم (یمكن أن یتخلف المتعلمون عن اللغة اإلنجلیزیة حیث
 یصبح التعلم عن ُبعد "عادًیا جدیًدا" ، 17 مارس 2020). یفتقر العدید من الطالب إلى أجهزة الكمبیوتر أو خدمات اإلنترنت في المنزل

 لالستفادة من الخبرات التعلیمیة عبر اإلنترنت ، ولكن بالنسبة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، حتى إذا كان لدیهم إمكانیة الوصول فسیظلون في
 حیرة ألنهم أكثر من الطالب اآلخرین یحتاجون إلى دعم من المعلمین التعلیمیین أو المدربین الذین یمكنهم جعل المواد مفهومة. بدون هذا

 الدعم ، سیتأخر هؤالء الطالب أكثر في المدرسة ، كما یشیر میتشل.
 

 والسؤال الذي یجب على المعلمین أن یعالجوه هو كیفیة تزوید الطالب بإمكانیة الوصول إلى الخبرات التعلیمیة بدون اإلنترنت ، وكیفیة
 حصولهم على الدعم التفاعلي الذي یحتاجون إلیه من اآلخرین أثناء عزلهم في المنزل. یوفر التلفزیون أحد االحتماالت ، حیث من

 المرجح أن یكون التلفزیون الكبلي موجوًدا في المنازل أكثر من اإلنترنت. للمعلمین ومدیري المدارس: كیف یمكننا استخدام التلفزیون ،
 وخاصة المحطات التي تبث بلغات تتحدثها ELs ، لتشجیع مشاركة األسرة في التجارب التعلیمیة؟ هل هناك برامج تقدم محتوى تعلیمي

 یمكننا تشجیع اآلباء على مشاهدته مع أطفالهم؟ هل یمكننا إنشاء أدلة تعلیمیة تلفزیونیة متعددة اللغات تسرد البرامج واألوقات والقنوات
 التي یمكن للطالب وأفراد األسرة مشاهدتها؟ ما الذي یجب االنتباه إلیه؟ هل یمانع اآلباء وأفراد األسرة اآلخرون في الضغط على تلفزیون

 العائلة في الخدمة لتعلم الطالب؟
 

 التحدث مع أولیاء األمور اآلن: ما الذي یمكنك فعله في المنزل لدعم تعلم أطفالك - وبالطبع تكون أكثر راحة في التحدث بالطبع. هل
 یمكنك قضاء هذا الوقت لمشاركتك مع أطفالك بعض معرفتك بالموضوعات التي تهتم بها ، وتعلیمهم المهارات - الكبیرة والصغیرة -

 التي وجدتها تحدث فرًقا في حیاتك ، وتعلیمهم شیًئا من الناس ، األماكن واألحداث التي كانت مهمة في عائلتك؟ على سبیل المثال ، یمكن
 للمرء أن یبدأ بشيء - بقایا عائلیة (على سبیل المثال ، قطعة من الفخار ، أو ثوب معمودیة مطرز ، أو رسالة كتبها أحد أقاربك في البلد

 القدیم) ، أخبر أطفالك بما تعرفه عنه - حیث لقد جاءت من ، من صنعها ، متى كان ذلك ، كیف جئت للحصول علیها اآلن.
 



 هذه فرصة لتوسیع مهارات أطفالك في اللغة المنزلیة - إذا كانوا قد درسوا اللغة اإلنجلیزیة فقط ، فإن نموهم في لغة العائلة قد یكون صدًئا
 قلیًال ومفرداتهم محدودة إلى حد ما. إذا كان لدیك كتب ومجالت وصحف بلغتك ، اقرأها وناقش معنى ما تقرأه معهم. هل سیعیدهم ذلك

 إلى تعلم اللغة اإلنجلیزیة - ال على اإلطالق! یمكن فقط توسیع معرفتهم بالعالم وتعزیز عالقتهم مع أفراد األسرة.
 آمل أن تبحث العائالت عن مواد تعلیمیة على شاشات التلیفزیون ، مثل برامج NOVA و Nature و Planet Earth التي تتوفر

 مجاًنا على PBS و BBC. تحتوي بعض هذه العروض على إصدارات باللغة اإلسبانیة أیًضا ، وهي مفیدة للعائالت الناطقة باإلسبانیة ،
 لكن مشاهدتها باللغة اإلنجلیزیة تقدم لألطفال فرصة لمشاركة ما یفهمونه مع أفراد العائلة الذین ال یفهمون اللغة اإلنجلیزیة. إذا كان لدى
 األسرة تلفزیون الكابل والوصول عند الطلب إلى هذه العروض ، یمكن للوالدین الضغط على زر اإلیقاف المؤقت على جهاز التحكم عن

 بعد من وقت آلخر لمطالبة األطفال بشرح ما یتم تقدیمه ألفراد العائلة الذین ال یفهمون السرد. هل یفهم األطفال جیًدا بما یكفي لتقدیم
 التفسیرات؟ سیحاولون بالتأكید ، وربما هذا ما نأمل أن یحدث: سیحاول األطفال - قد یكون من الصعب القیام بذلك ، ولكن في هذا النطاق

 یحدث التعلم.
 

 وبالطبع ، األهم من ذلك ، ستحصل المدرسة على مواد ومهام ألطفالك للعمل علیها في المنزل. آمل أن تضع جدوًال زمنًیا للتعلم وروتیًنا
 بناًء على المواد التعلیمیة التي یصل إلیك معلمو أطفالك. اجعل مكاًنا هادًئا في منزلك حیث یمكن ألطفالك العمل ، بعیًدا عن األنشطة

 والمشتتات األخرى مثل التلفزیون. هذا األمر أسهل في بعض المنازل منه في منازل أخرى ، ولكن من المهم أن یكون لدى األطفال مكان
 للعمل والتعلم. تأكد من مراجعة مدرستك بانتظام إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو موارد أو مواد تعلیمیة. إذا لم یكن لدیك جهاز كمبیوتر أو

 جهاز لوحي ذكي مثل iPad أو Samsung Galaxy أو أي شيء آخر ، فقد تتمكن مدرستك من إقراضك.
 

 للطالب: ربما تتساءل - اآلن ماذا یفترض بنا أن نفعل؟ أال یمكنك الخروج أو الخروج مع األصدقاء والقیام باألشیاء مًعا؟ عمل مدرسي
 تقوم به بنفسك في المنزل؟ وتسمع الناس یقولون أن هذا یمكن أن یكون فرصة لألطفال والعائالت للتعلم مًعا. همم. فماذا یعني ذلك؟ إذا

 كان لدیك أشقاء أصغر سًنا ، فقد تحتاج إلى مساعدتهم في واجباتهم المدرسیة بین الحین واآلخر. أنت أو ستحصل على مهام ومواد
 مدرسیة للعمل علیها خالل هذه العطلة المدرسیة غیر المتوقعة والممتدة - ولكن فكر في ذلك: بمجرد االنتهاء من عملك المدرسي ،

 سیكون لدیك وقت بین یدیك.
 

 كنت طفًال ذات مرة أیًضا - وعندما كنت في عمرك ، درست المواد في المدرسة التي ربما تدرسها اآلن. لقد انغمسنا في الموضوعات
 بسرعة كبیرة لدرجة أن الموضوعات أصبحت غیر واضحة. بین الحین واآلخر ، كنت أتعثر على شيء مثیر حًقا ، وأتمنى أن نبطئ
 حتى نتمكن من معرفة المزید عنه. فكر فقط - یمكنك أن تفعل ذلك اآلن حیث یتوقع منك البقاء والتعلم في المنزل! إذا كان لدیك جهاز

 لوحي أو كمبیوتر ذكي في المنزل ، ویمكنك الوصول إلى اإلنترنت ، فیمكنك البدء في البحث عن مزید من المعلومات حول الكمبیوتر.
 آمل أن تشارك ما تتعلمه مع عائلتك - أخبرهم بذلك وأظهر لهم المواد التي تظهر في بحثك.

 
 هذه أوقات صعبة للجمیع - المعلمین واألسر والطالب. سوف یتطلب األمر التزاًما ومثابرة وجهوًدا إبداعیة منا جمیًعا لضمان حصول

 الطالب على الفرص التعلیمیة والدعم الذي یحتاجونه ویستحقونه. آمل أن تنضموا إلي في محاولة العثور على الموارد والتفكیر في طرق
 للتأكد من أن أطفالنا یمكنهم مواصلة التعلم خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة الضروري.

 


