
 

August 17, 2020  

 

،زاءعالسادة عائالت مدارس مقاطعة جيلفورد األ   

م ليتعلمون من خالل التعس، مما يعني أن الطالب سيبموجب الخطة  21-2020للعام الدراسي  عة جيلفوردمقاطمدراس ح يُعاد افتتا 

نظاًما  اطعة جيلفوردقارس مبمد ، على األقل خالل األسابيع التسعة األولى. سيستخدم المعلمونمن الوقت %100عن بُعد بنسبة 

الدراسية.  إلشراك الطالب وإدارة المهام كانفاس أساسيًا يسمى  

الفيديو. سيتم  اجتماعات عبرباستخدام التكنولوجيا مثل عد كتعلم "مباشر" ، حيث يتعلم الطالب م عن بُ سيتم إجراء بعض من هذا التعل

مايكروسافت تيم. الفيديو باستخدام برنامج يسمى اجتماعاتإجراء جميع   

 أو رعاية األطفال أو المشكالت التقنية.  نعلم أن بعض العائالت ستواجه صعوبة في المشاركة في الجلسات الحية ، بسبب الجدولة

، قد ، سيتم تسجيل الدروس الحية ونشرها للسماح للطالب بإعادة تشغيلها في الوقت الذي يناسبهم. أثناء التدريس المباشرلهذا السبب

 .تكون وجوه الطالب وتعليقاتهم مرئية ومسموعة أثناء التسجيل

بإمكان ال باء اختيار عدم استخدام الفيديو )  اغالق  ا لكاميرا(  أثناء الجلسة "الم باشرة"  التي سيسجلها المعلم.  اذا  اخترت ايقاف  

ميزة تشغيل الكاميرا، فسيظل  باستطاعة المعلم عقد جلسة التعليم المباشر و سيظل بامكان ابنك االطالع على الفيديو المسجل في  

 وقت الحق

 قم بزيارة ، مباشرة" ، يمكنك إيقاف تشغيل الكاميرا. لمزيد من التفاصيلالجلسة "الإذا كنت ترغب في تعطيل ميزة الفيديو أثناء 

أدناهروني تالموقع اإللك  

www.gcsnc.com/reopening. 

:  ، يرجى مالحظة ما يلي الجلسات الحية و بالتالي سيتم تسجيلهماللذين يشاركون بية الطالب للحفاظ على خصوص   

ة الفصل الدراسي.تيم على قنا مايكروسافت على فاس و سيكون متاحاً أيضاً كانتم نشر التسجيل على صفحة المعلم بمنصة يس   -  

عد بدون إذن مسبق من مدارس مقاظعة جيلفوردمن الدروس عن يُ ي ال يسمح للطالب و اآلباء بتسجيل أ   -  

ير مزعجةغ بطريقة يام بذلكيجب عليهم القفعد، يم عن بُ تابعون التعليوصياء باء / األن اآلكا إذا    -  

مشاركة أي  ،نشاركيية، يُحظر على جميع الملحصول على معلومات الطالب الشخصاعد فيه التعلم عن بُ إلى الحد الذي يتيح   -

  ف الثالثة.  و كل األطرا مع أي طرف ثالثعن الطالب المشاركين اآلخرين ة خاصة بالطالب معلومات شخصي

مراعاة مع  الئقةعلى ارتداء مالبس  بُعدالتعليم عن  في تجاربعلى اإلنخراط إلقتضاء،  يوافق الطالب و أولياء األمور عند ا  -

خصوصيتهم. حماية نزاهة مشاركة الطالب و  وا أيضاً علىو يوافق،  تقليل اإلزعاجمن حيث لتعليم ف اظرو  

و الفصول في العادة على اطالع على المناقشات الجماعية كونون رون اللذين ال ياألسرة األخاألوصياء و أفراد  /يوافق اآلباء   -

( تم اكتشافها عن طالب  اعاقةحالة  ) على سبيل المثال، شخصية و الحفاظ على سرية أي معلوماتعلى احترام الدراسية اليومية 

.عن بُعدم لآخرين بسبب القرب بالتع  

خاصة بالطالب لضمان سالمة الطالب يجب عدم مشاركة اسم اإلستخدام و كلمة المرور ال   -  



 

ي .  لن يتم وضع التسجيالت للعامة بأ ل إلى تسجيل الفيديووصوال من فقط عينمفصل  فيلمجموعة ن ونعيالطالب المُ سيتمكن   -

 صفة.

و ذلك بهدف حماية خصوصة ن بُعد عأي تجربة تعليمية زيع و تو    يديوفتسجسل صوت/ ، لقطات للشاشة، صورالط يحظر التقا    -

و اإلمتثال لقانون ، شرع و النبمنع توزيع المواد المحمية بحقوق الط ، وحتمل بشكل استباقيالمُ منع التنمر اإللكتروني  و، الطالب

.  ه و القانون الفيدراليب لالمعموة شماليال ا اروالينكوالية   

بما في ذلك:  عة جيلفوردجميع سياسات مدارس مقاطبتزام يجب على الطالب اإلل  

○ EFE Acceptable Use of Technology 

○ 3226/4205 Internet Safety  

○ JD-P Violations of the Code of Conduct  

ب رد ستلتزم ضافة لذلك فإن مدارس مقاطعة جيلفوباإل  

  NC Electronic Surveillance Act  و 

  Federal Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 

.ةنظقخطة الميذ تنفبق على طالتي تن    

عبر  ى الموادللمساعدة للوصول إلكنت بحاجة و إذا أ، ةنفيذ خطة التعلم عن بُعد للمنطقة التعليميتتعلق بتإذا كان لديك أي اسئلة 

بمدرسة ابنك.   لتصا ، يرجى اإلاإلنترنت  

اظ .  شكراً إللتزامكم بالحفمع الممارسة ارتياحاً  بح أكثرأن تص، و نأمل علمينا ة للعديد من عائالتنا و مُ دتجربة جديد التعلم عن بُعد يُع

األبناء و التعلم هذا الخريف.  على مشاركة   

 

خلص المُ    


