What Parents Need to Know
About the First Nine Weeks

األسابيع الثالثة األولى
ز
اإلنكليية ،الرياضيات• ،
يس مسجل مسبقا للدروس المطلوبة للتخرج ( فنون اللغة
سيكون لدى طالب الصفوف  12-9محتوى تدر ي
العلوم ،الداسات اإلجتماعية ) .الدروس اإلختيارية سيكون لها محتوى م َطور من قبل المعلم.
ز
ز
ح مع الطالب ز يف مجموعات صغية  ،أو بشكل فردي أو بإجراء •
باإلضافة للمحتوى المسجل،
سيمض المعلمون ساعتي يوميا باجتماع ي
ي
تفاعالت مباشة قصية.
اجتماعات توجيهية  17 -أغسطس /آب  4 -سبتمبر  /ايلول

ستتصل كل مدرسة باآلباء لتحديد موعد لجلسة التوجيه• .
يل• :
ستتضمن جلسات التوجيه ما ي

تقييم شامل مسبق
استخدام كانفاس
فهم تطبيقات جوجل للتعليم
الوصول للكتب التعليمية ر
الكيونيا
الح
المشاركة بالتعليم ي
ارسال ( تقديم) الواجبات الدراسية
الوصول للدروس المسجلة
التعليم عن بعد
فهم يوم ابنك
ي
استخدام دليل المهنة و الكلية ( لطالب المدرسة الثانوية )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

األسابيع 9-4
يقدم المعلمون دروس حية أربعة أيام باإلسبوع مع تقييمات فردية أو بمجموعات صغية أيام الجمعة •
يجب تسجيل الدروس و نشها يك يستطيع الطالب اللذين ل يستطيعوا تسجيل الدخول الوصول إليها o
الح ،يمكن أيضا استخدام الدروس المسجلة o
باإلضافة للتدريس ي
ز
اس •
العمل
المدرس المعي للطالب سيكون من مستوى المحتوى الدر ي
ي
ر
سيستمر الطالب بالحصول عل الدروس اإلختيارية و الخاصة مثل الفن ،لغات عالمية ،و اليبية الرياضية• .
العمل بشكل مستقل بالواجبات الدراسية و المشاري ع• .
خذ فترات راحة للحركة و راحة من الشاشة خالل اليوم •
الموسيق ،و ر
ر
•
اليبية الرياضية،
المشاركة بالدروس الخاصة مثل الفن،
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ستتاح الفرصة لطالب المدرسة الثانوية ب• :
الحصول على تدريس حي افتراضي من معليمهم بكل دروسهم أربعة أيام باألسبوع ،و تسجيل دخول لمجموعات صغيرة أو •
فردية أيام الجمعة
اإلنضمام لمجموعات صغيرة للتعلم عند الحاجة •
طلب دعم فردي من مستشارة مدرستهم •
العمل بشكل مستقل بالمهام الدراسية و المشاريع •
أخذ فترات راحة للحركة و راحة من الشاشة خالل اليوم •
ُ
التوقعات اليومية للتعليم عن بعد •
غت ز
متامن( مسجل) و
تعليم ر
موارد رقمية أخرى
يصل ل  2ساعة

ر
ز
المباش)
المتامن (
التعليم

 3ساعات

مستوى الصف
الصفوف 12-9

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.
يجب على المدارس اإلتصال باآلباء قبل أن يضعوا الطالب غياب.
) (Click here for the policyسيتم وضع درجات الطالب وفقا ً لسياسة المقاطعة التي تبناها المجلس التدريسي.

•
•
•
•

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

ز ر
تلق نفس الخدمات .يجب تطوير الجداول الزمنية حول أوقات الخدمة ر
حت يتمكن •
الطالب اللذين يتلقون عادة أي خدمات ،يجب أن يستمروا يف ي
الطالب من المشاركة بالتعلم بالفصل الدراس و ر
يتلق عل الخدمات.
ي
ر ز
ز
ون و تسجيالت هاتفية و رسائل اخبارية و وسائل اتصال أخرى •
يجب عل
المعلمي الحفاظ عل التواصل المستمر مع الطالب بواسطة ر
الييد اإللكي ي
اسبوعيا.
يجب توثيق الخدمات المقدمة اسبوعيا• .
ر
الت ل يمكن تقديمها عن بعد للحصول عليها بكل مواقع المدارس• .
يجب إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مواعيد الخدمات ذات الصلة ي
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