
 

Transforming Life Outcomes for Students 

(    3-1) االسابيع التوقعات التعليمية   

 للجدول أدناه:  عىل محتوى ُمسجل 5-سيحصل الطالب ك •
ً
  وفقا

أغسطس / آب ( 21-17)  1اإلسبوع   

1اليوم  2اليوم   3اليوم   4اليوم   5اليوم    

رسم   –فنون  علوم المكتبة     مشاعر اجتماعية  مشاعر اجتماعية  

تكنولوجيا نصائح  ة يياضتربية ر  دراسات اجتماعية   لغة عالمية     نصائح تكنولوجيا  
رياضيات    علوم   رياضيات  رياضيات  علوم  

ية  فنون اللغة اإلنكليزية   دراسات اجتماعية  فنون اللغة اإلنكليزية  ز  دراسات اجتماعية   فنون اللغة اإلنكلي 

 
ألغسطس / آب (  28-24)  2اإلسبوع   

2اليوم  2اليوم   3اليوم   4اليوم   5اليوم    

موسيقا  –فنون  علوم  مكتبة    مشاعر اجتماعية   مكتبة   

ة يياضتربية ر  دراسات اجتماعية  لغة عالمية   نصائح تكنولوجيا   لغة عالمية  

 علوم  رياضيات  رياضيات  علوم  رياضيات 
دراسات اجتماعية   فنون اللغة اإلنكليزية  دراسات اجتماعية   فنون اللغة اإلنكليزية  فنون اللغة اإلنكليزية    
  

سبتمبر ( 4 –أغسطس 31)  3سبوع اإل   

1اليوم  2اليوم   3اليوم   4اليوم   5اليوم    
علوم    مكتبة     رسم –فنون     فنون موسيقى  مشاعر اجتماعية  

ة يياضتربية ر   ممزوج  تعلم  دراسات اجتماعية   لغة عالمية  رياضة   

 علوم  رياضيات  رياضيات  علوم  رياضيات 
اللغة اإلنكليزية فنون  فنون اللغة اإلنكليزية  دراسات اجتماعية  فنون اللغة اإلنكليزية   دراسات اجتماعية  

ز مع للمحتوى المسجل باإلضافة •   الطالب، سيجتمع المعلمي 
ً
ز يوميا ة، ب، لمدة ساعتي   اجتماعات عقد  أو  ي فرد بشكل  مجموعات صغي 

ة  ة مباشر . قصي   
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سبتمبر / ايلول  4 -أغسطس/ آب  17  -  اجتماعات توجيهية  

تحديد موعد لجلسة التوجيه. ستتصل كل مدرسة باآلباء  ل •  

: ستتضمن جلسات التوجيه ما يىل   •  
   تقييم شامل مسبق •
 استخدام كانفاس   •
للتعليمفهم تطبيقات جوجل  •  

 ل الوصول •
ً
ونيا لكتب التعليمية الكيى   

مشاركة بالتعليم الح  ال •  

الواجبات الدراسية ) تقديم( ارسال  •   
 الوصول للدروس المسجلة  •
يوم ابنك  التعليم  عن ُبعد فهم  •  
 

(  9-4) األسابيع التوقعات التعليمية   

عدالتوقعات اليومية 
ُ
للتعليم عن ب  

( مستوى الصف  امن ) مباشر ز امن) مسجل(   تعليم مب  ز و  تعليم غبر مب 
 موارد رقمية أخرى 

ي  األول -قبل التحضي  ساعة  1   ساعة  2   

  
الخامس -الصف الثانز ساعات  3  ساعة  2يصل ل     

ة ليقدم المع • امنة أربعة أيام باإلسبوع مون دروس مباشر ز ة و ميى   أيام تقييمات و محتوى  / فردي دخول لمجموعات صغي 
تزوده المقاطعة فز

  . الجمعة
o  ها يجب تسجيل   الوصول إليها الدخول  تسجيل ، حتى يتمكن الطالب اللذين لم يستطيعوا الدروس و نشر
o باإلمكان  

ً
للتدريس الح  استخدام الدروس المسجلة باإلضافة  أيضا  

  لسياسة المنطقة التعليمية كما وافق عليها المجلس التعليم      •
ً
 (Click here for the policy) سيتم وضع الدرجات وفقا

 GCS Canvas course Guidelines اتبع ارشادات درس كانفاس بمدارس مقاطعة جيلفورد  •

محتوى الصفبمستوى سيكون العمل المدرسي الذي سيتم تعيينه للطالب   •  
مثل الرسم، لغات عالمية، و التربية الرياضية سيتمر الطالب بالحصول على دروس مختصة و اختيارية  •  
:بأن اإلبتدائية المدرسة لطالب  الفرصة ستتاح  •  

أيام وعات صغيرة أو فردية مجملتسجيل دخول ب باألسبوع، أيام أربعة معليمهم من ضياافتر حي تدريس على الحصول •
   الجمعة

تعلم المشاعر اإلجتماعية  و لحضور اجتماعات الفصل زمالئهم بالفصلل اإلنضمام •  

د الحاجةعن للتعليم صغيرة لمجموعات امنضمإلا •  

دراسية و المشاريعال بالمهام مستقل بشكل العمل •  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old#&&hs=365680
https://gcsnccom-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/arbergj_gcsnc_com/EaG2KvnhzOxAgQ6hfregzacBsiEmD5PPLwy7KjqyjqwxnQ?e=PUb1cQ&wdLOR=cFDF859D2-487B-43C5-A9C5-91A10D917DBA
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ة و راحة من الشاشة خالل اليومللحرك راحة فترات خذ •  

الرياضية التربية و الموسيقى و الرسم مثل المختصة بالدروس بالتعلم شارك •  

  الحضور و الدرجات 

..  إذا كان ابنك لن يشارك بالدرس، الرجاء اإلتصال بالمدرسةسيتم أخذ الحضور يوميا   •  
ال يسجلوا الدخول ستتصل بهم المدرسة كل يوم.الطالب اللذين  •  
باآلباء قبل أن يضعوا الطالب غياب.يجب على المدارس اإلتصال  •  
 (Click here for the policy) سيتم وضع درجات الطالب وفقا  لسياسة المقاطعة التي تبناها المجلس التدريسي. •

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

  نفس الخدماتيتلقون عادة أي خدمات، الطالب اللذين  •
  تلقى

حتى أوقات الخدمة حول .  يجب تطوير الجداول الزمنية يجب أن يستمروا فز
   و يتلقى الخدمات. علم بالفصل الدراس  الت ب المشاركة يتمكن الطالب من

ز الحفاظ عىل يجب •   و تسجيالت هاتفية و رسائل اخبارية ليد اإلي  الب بواسطة  التواصل المستمر مع الطالب عىل المعلمي 
ونز و وسائل اتصال كيى

 
ً
      . أخرى اسبوعيا

. يجب توثيق  •
ً
الخدمات الُمقدمة اسبوعيا   

  ال يمكن تقديميجب إتاحة الفرصة  •
بكل مواقع المدارس. للحصول عليها   ها عن ُبعد للطالب لتحديد مواعيد الخدمات ذات الصلة التى  

 
 
 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old#&&hs=365680

