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 األسابيع الثالثة األولى 

 سجل م  محتوى تدريسي م   12-9سيكون لدى طالب الصفوف  •
 
ية، الرياضياتللدروس المطلوبة لل سبقا ز ، تخرج ) فنون اللغة اإلنكلي 

َطو  .  (ة العلوم، الداسات اإلجتماعي  قبل المعلم. ر من الدروس اإلختيارية سيكون لها محتوى م   

ي السجل، باإلضافة للمحتوى الم   •
 بسيمضز

 
ز يوميا ةامعلمون ساعتي  ي مجموعات صغي 

، أو بشكل فردي أو بإجراء جتماع حي مع الطالب فز
ة. ش  مباتفاعالت  ة قصي   

 

سبتمبر / ايلول  4 -أغسطس/ آب  17  -اجتماعات توجيهية    

 ستتصل كل مدرسة باآلباء  لتحديد موعد لجلسة التوجيه.  •

•  :  ستتضمن جلسات التوجيه ما يلي

   تقييم شامل مسبق •
 استخدام كانفاس   •
 فهم تطبيقات جوجل للتعليم •
 ل الوصول •

 
ونيا لكتب التعليمية الكير   

شاركة بالتعليم الحي الم   •  
  ارسال ) تقديم( الواجبات الدراسية  •
 الوصول للدروس المسجلة  •
عد  •  فهم يوم ابنك  التعليمي عن ب 
نوية (استخدام دليل المهنة و الكلية ) لطالب المدرسة الثا •  

9-4األسابيع   

ة حية أربعة أيام يقدم المعلمون دروس  • ةأيام الجمعباإلسبوع مع تقييمات فردية أو بمجموعات صغي   

o ها كي يستطيع الطالبيل الدروس و نيجب تسج
   ا هل إليصو و ال تسجيل الدخوليستطيعوا  اللذين ل  ش 

o  باإلضافة للتدريس الحي ، 
 
  روس المسجلةدخدام الاست  يمكن أيضا

ز للطالب سيكون من مست العمل المدرسي الم   • وى المحتوى الدراسي عي   

بية الرياضيةالدروس اإلختيارية و الخاصة مثل الفن، لغات عالم حصول عللباسيستمر الطالب   •   . ية، و الير

ع. مشاري    مستقل بالواجبات الدراسية و البشكل  ملالع  •  

ة و راحة من الشاشة خالل اليومللحرك راحة فترات خذ  •  

بية الرياضي   ةشاركالم • ، و الير ، ةبالدروس الخاصة مثل الفن، الموسيقر  
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: ب الثانوية المدرسة لطالب  رصةالف   ستتاح •  

وعات صغيرة أو مجملتسجيل دخول  و باألسبوع، أيام أربعةهم دروس بكل معليمهم من ضياافتر حي تدريس على الحصول •
    أيام الجمعةفردية 

د الحاجةعن مللتعل صغيرة لمجموعات امنضمإلا •  

تهم مدرسستشارة م من فردي دعم طلب •  

دراسية و المشاريعال بالمهام مستقل بشكل العمل •  

ة و راحة من الشاشة خالل اليومللحرك راحة فترات خذأ •  
 

عدالتوقعات اليومية للتعل •
ُ
يم عن ب  

 
ى الصفمستو   ) امن ) المباشر ز  التعليم المت 

 
امن) مسجل(  ز و  تعليم غتر مت 

 موارد رقمية أخرى 

12-9الصفوف  ساعات  3  ساعة  2يصل ل    

  الحضور و الدرجات 

 سيتم أخذ الحضور يومياً.  إذا كان ابنك لن يشارك بالدرس، الرجاء اإلتصال بالمدرسة. •

 الطالب اللذين ال يسجلوا الدخول ستتصل بهم المدرسة كل يوم. •

باء قبل أن يضعوا الطالب غياب.يجب على المدارس اإلتصال باآل •  

 (Click here for the policy) سيتم وضع درجات الطالب وفقاً لسياسة المقاطعة التي تبناها المجلس التدريسي. •

 ً 504، الطالب المعاقين ، خطط  خدمات الطالب الموهوبين أكاديمياً/ فكريا  

ي نفس الخدمات.  يجب تطوير الجداول الزمنية حول أوقات الخدمة حتر يتمكن •
ي تلقر

 الطالب اللذين يتلقون عادة أي خدمات، يجب أن يستمروا فز
 الطالب من المشاركة بالتعلم بالفصل الدراسي و يتلقر عل الخدمات. 

ز الحفاظ عل التو  • ي و تسجيالت هاتفية و رسائل اخبارية و وسائل اتصال أخرى يجب عل المعلمي 
ونز يد اإللكير اصل المستمر مع الطالب بواسطة  الير

 .
 
     اسبوعيا

•  .
 
قدمة اسبوعيا   يجب توثيق الخدمات الم 

عد  للحصول عليها  • ي ل يمكن تقديمها عن ب 
بكل مواقع المدارس. يجب إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مواعيد الخدمات ذات الصلة التر  
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