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األهالي األعزاء،
َخلق اهللاُ لنا يدين لنُعطي بهما، فال يجب إذاً أن جنعل من أنُفِسنا صناديق لالدخار، وإمنا قنوات 

ليعبرها اخلير فيصل إلى غيرنا.
ميّر مجتمعنا والبالد والعالم يف أزمة صحّية جاّدة، قرأنا عن مثيالتها يف املاضي يف كتب التاريخ 

وها نحن نعايشها يف وقتنا الراهن.
يف خضـــم هذه األزمة الصحية الســـائدة يف البالد، أدت قرارات الطـــوارئ إلى تغيير منط احلياة 
اليومّية لألفراد واألسر. جميع طالب املدارس وجميع طالب الكليات واجلامعات يدرسون عن بعد 
مـــن البيت، وبعض األهل يعملون من البيـــت، وفئة قليلة ملزمة بالوصول إلى أماكن العمل. كذلك، 

تغّيرت  أمناط قضاء أوقات الفراغ وُمنع الناس من اخلروج  إلى أماكن الترفيه العامة. 
إحـــدى الصعوبـــات الكبرى التي ميّر بها مجتمعنا اليوم هي قضيـــة التعلم عن بعد. رأينا يف األيام 
األخيـــرة أن املنظومـــة التعليمية األلكترونيـــة غير متاحة لعدد ال بأس به مـــن طالبنا األحّباء، وال 
يخفـــى علـــى أحـــد أن ذلك ليس إال نتيجة خللـــل  يف البنى التحتية، وللنقـــص يف املوارد واألجهزة 

التكنولوجية يف املنزل الواحد. 
لهذا قررنا املبادرة بإصدارهذه الكراســـة التي ســـتتخللها برامج مثيرة وشـــائقة، حتمل يف طياتها 
املواضيـــع األساســـية التـــي يدرســـها الطالب: لغة عربية، حســـاب، لغـــة إجنليزيـــة، فعاليات ذكاء 
وقصص أطفال. املواد املوجودة يف الكراســـة ليســـت بديال للمواد التعليمية املقررة من قبل وزارة 
التربية، إمنا مت جمعها من أجل زيادة الثروة اللغوية ألطفالنا وطالبنا، مراجعة مواد حسابية، ورفع 

احلصانة االجتماعية والشعورية.
"األبطال ال ُيصنعون يف صاالت التدريب، األبطال ُيصنعون من 

أشياء عميقة يف داخلهم هي: اإلرادة واُحللم والرؤية"
مع متنياتنا للجميع بتمام الصحة والسالمة

هذه الكراســـة هي نتيجة تعاون بني مديري أقســـام التربية يف عدة بلدات عربية، مديري 
مراكز جماهيرية، مفتشني، مفتشات، مديري مدارس، مديرات مدارس، مربيني، مربيات، 
حاضنات، مستشارات، مستشارين، أخصائيني وأخصائيات من املجتمع العربي، من شمال 
دوا أياديهم وجمعوا هذه األعمال من  البالد حتى جنوبها ومن القدس الشـــرقية، الذين وحَّ

أجل أبنائنا األحباء.

فؤاد الزيادنة- مدير املركز اجلماهيري، رهط
يوسف العمور- مدير مجال التربية والتعليم، ينابيع

علي الهواشلة - مدير قسم التربية اخلاصة والتربية الالمنهجية يف املجلس االقليمي واحة الصحراء
نزار سرحان- مدير قسم التربية يف املجلس احمللي، مغار

شافع جنيدات- مدير قسم التربية يف املجلس احمللي، بعينة جنيدات
جميل شرقية- مدير التعليم االبتدائي، قسم املعارف العربية، بلدية القدس

كوثر صرصور- مديرة البرنامج احلكومي 063 لألوالد بضائقة 
بالبلدان كفر قاسم جلجولية وكفر برا
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