
       )RBERNرسالة من مدیرة شبكة مصادر التعلیم ثنائي اللغة اإلقلیمي للغات (

 أعزائي المعلمون وعائالت المتعلمین متعددي اللغات،

ولكن األمر الوحید الذي یظل ثابتًا وال یتغیر ھو دعمنا الذي ال یتزعزع ورغبتنا في في ھذه األوقات العصیبة، تتغیر األخبار یوًما بعد یوم. 
 بینما نخوض ھذه الظروف غیر المسبوقة معًا. -بالمعنى المجازي-أن نقف إلى جانبكم 

ولى. وبدأ آخرون في إعادة لقد طلب العدید من معلمي شبكتنا الدعم بالفعل عندما بدؤوا العمل مع الطالب عبر اإلنترنت كلیًا للمرة األ
 صیاغة نطاقھم وتسلسلھم في شبكتنا، والنظر في كیفیة تعدیل الوتیرة التعلیمیة إلكمال العام على المسار الصحیح. وفي الوقت نفسھ، یبحث

ة العمل، وعرض النطاق آخرون عن موارد قابلة للطباعة استعدادًا لألسبوع الثاني من التعلیم عبر البرید. وتتقاسم األسر الموارد، ومساح
 الترددي، من أجل تحقیق األھداف والتوقعات التي لم تكن موجودة منذ أسبوعین فحسب. مھما كانت ظروفكم الخاصة، فأنتم لستم وحدكم.

القاھرة.  أشعر بالتواضع أمام جھود طالبنا وأسرھم التي یبذلونھا لاللتزام الیومي بضمان استمرار التعلم في المنزل في ظل ھذه الظروف
وكذلك أُثني على المدرسین الستمرارھم في مراعاة االحتیاجات المختلفة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، واألسر التي تبذل قصارى جھدھا في 
 المنزل لدعمھم. وأشید بالمسؤولین اإلداریین الستمرارھم في طلب التطویر المھني، حتى في ظل الظروف الراھنة، حیث نتأقلم جمیعًا مع

نسق التعلم الجدید عبر اإلنترنت. وأنا ممتنة على وجھ الخصوص لكل من ھو مستمر منكم في الحفاظ على رباطة الجأش والسالم الداخلي، 
 ومتعامل مع كل یوم جدید خطوة بخطوة، من أجل رفاھتكم أنتم وأسركم وأحبائكم.

بتقدیم خططھا المتعلقة باستمراریة التعلیم، فسوف یلزم تحدیث بعض ولما كانت الظروف تقتضي من المناطق التعلیمیة والمدارس التعجیل 
) RBERNالتفاصیل المتعلقة بدعم احتیاجات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. ونحن نتمتَّع في شبكة مصادر التعلیم ثنائي اللغة اإلقلیمي للغات (

راتیجیات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة، ومستعدون وراغبون في دعم بخبرة في دعم احتیاجات المعلمین والمسؤولین اإلداریین فیما یتعلق باست
 جھودكم لتلبیة احتیاجات كل متعلم تحت رعایتكم.

نحن نرحب بجمیع أسئلتكم مھما كانت. ونتطلع إلى االستماع إلیكم، ونأمل أن "نراكم" في إحدى فرص التطویر المھني عبر اإلنترنت 
 العدیدة القادمة.

 افظوا على سالمتكم، وواصلوا العمل العظیم الذي تقومون بھ!اعتنوا بأنفسكم، وح

لوا بقبول فائق االحترام،  وتفضَّ
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