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 نظرة عامة من مدیر المنطقة التعلیمیة 
 

 )  APSأعزاءنا أسر طالب مدارس آرلینغتون العامة (
بالتعلم عن بعد بدوام كامل، والذي یبدأ یوم   2021- 2020نظًرا للجائحة التي نمر بھا، ستبدأ مدارس آرلینغتون العامة العام الدراسي 

لتحدید متى   COVID-19سبتمبر. نتطلع إلى الترحیب بجمیع الطالب للعودة إلى المدرسة وسنواصل مراقبة تطورات  8الثالثاء الموافق 
البدء التدریجي في التعلیم بالحضور الشخصي الممزوج مع التعلیم عن بعد. سنواصل إطالعكم على أي تغییرات في   سیكون من اآلمن

 العملیات من خالل موقعنا اإللكتروني والبرید اإللكتروني واالتصاالت المنتظمة األخرى من إدارة المدرسة ومدارسكم الفردیة.

ل مع كافة جوانب التعلم عن بعد ودعم أبنائكم الطالب بینما نبدأ العام الدراسي الجدید عن بُعد. یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدتكم في التعام
النفسي والتوقعات الخاصة بالطالب والحضور والدعم الفني والمزید. نحن ملتزمون بتزوید -ستجد معلومات حول التعلیم والتعلم االجتماعي

بغض النظر عن النموذج التعلیمي الذي ینتمون إلیھ. سنعمل على ضمان حصول جمیع جمیع الطالب بتجربة تعلیمیة عالیة الجودة، 
 النفسیة التي یحتاجون إلیھا للتعلم والتطور. -الطالب على الدعم والموارد األكادیمیة واالجتماعیة

لمقاطعة لمراجعة خططنا  في مراقبة الظروف الصحیة والعمل بالتعاون مع مسؤولي الصحة في الوالیة وا APSسیستمر قادة مدارس 
 وإجراء التعدیالت حسب الضرورة. 

 نشكركم على صبركم وتعاونكم خالل ھذا الوقت غیر المسبوق. 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،  

 

 

 

 )Francisco Duránد. فرانسیسكو دوران (
 مدیر المنطقة التعلیمیة  

 العامة Arlingtonمدارس 
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 نظرة عامة على البرنامج التعلیمي  
عبر  -عبر اإلنترنت) وغیر المتزامن (المستقل-سینخرط الطالب من جمیع مستویات الصفوف الدراسیة في التعلم المتزامن (المباشر

أیام في األسبوع، من الثالثاء إلى الجمعة. سیشارك الطالب في الدورات التي اختاروھا في شھر فبرایر   4اإلنترنت أو خارج الشاشة) 
2020  . 

یوم االثنین من كل أسبوع في التعلم غیر المتزامن، بینما سیشترك المعلمون في التخطیط التعاوني والتدخالت في   سیشارك الطالب
 مجموعات صغیرة مع بعض الطالب بطریقة متزامنة، حسب الحاجة.

 
 المدرسة الثانویة

لى معلمین في كل دورة من الدورات المنتسبین إلیھا، نظًرا لالحتیاجات األكادیمیة الخاصة بطالب المدارس الثانویة، سیتم توزیع الطالب ع
بنفس النسق المتبع خالل األعوام الماضیة. عند بدء عملیات انتقال بعض الطالب إلى التعلیم بالحضور الشخصي وفقًا لتفضیالتھم، سیستمر 

ھذا یعني أن أي طالب ینتقل إلى التعلیم   انتساب جمیع طالب المرحلة الثانویة إلى نفس المعلم، بغض النظر عن النمط الذي اختاروه.
بالحضور الشخصي قد یتلقى تعلیًما بنمط البث المباشر في دورات محددة، على ید معلم غیر حاضر شخصیًا في الفصل. سیشرف على ھذه 

 الفصول عضو آخر من أعضاء ھیئة التدریس أثناء تقدیم التعلیم عن بُعد. 

، ستُتاح الفرصة للطالب للتسجیل في دورة یقوم بتدریسھا أحد مقدمي APSإذا كان من غیر الممكن التسجیل في دورة سیقدمھا أحد معلمي 
 ). Virtual Virginiaالتعلم اإللكتروني مثل منصة فیرجینیا االفتراضیة (

 
 نموذج لجدول المدارس الثانویة 

 

 أیام االثنین 
 من الثالثاء إلى الجمعة

 (التعلم المتزامن وغیر المتزامن، جمیع المراحل 
 دقیقة یومیًا)  35ساعات بمعدل   5

 الحصص اإلرشادیة: •
سیشارك طالب المدارس الثانویة الشاملة  

المتزامنة التي  في الحصص اإلرشادیة 
 یقودھا أعضاء ھیئة التدریس. 

 خطة المعلم •
)، اجتماعات على  CLTالفریق التعاوني ( •

 مستوى الصف أو مع طالب آخرین  
 ساعات عمل المعلم/ المستشار  •
تدخالت موجھة فردیة أو في مجموعات  •

 صغیرة 
سیشارك الطالب في التعلم غیر المتزامن   •

 دقیقة لكل دورة)  30(حوالي  
م االجتماعي النفسي بالنمط غیر  درس التعل •

 المتزامن 

 دقیقة متزامن)  50دقیقة؛  95  يالحصة األولى أو الثانیة (إجمال

 دقائق)  5وقت االنتقال (

 دقیقة متزامن)  30دقیقة؛   50الحصة الثالثة (إجمالي 

   دقیقة) 60الغداء (

 متزامن) دقیقة  50دقیقة؛  95الحصة الرابعة أو الخامسة (إجمالي 

 دقائق)  5وقت االنتقال (

 دقیقة متزامن)  50دقیقة؛   95الحصة السادسة أو السابعة (إجمالي  
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 المدرسة اإلعدادیة 

 
 نموذج لجدول

 یام االثنین أ
 الثالثاء إلى الجمعةمن 

 (التعلم المتزامن وغیر المتزامن، جمیع المراحل 
 دقیقة یومیًا)  43ساعات بمعدل   5

 خطة المعلم •
)، اجتماعات على  CLTالفریق التعاوني ( •

 مستوى الصف أو مع طالب آخرین  
 ساعات عمل المعلم/ المستشار  •
تدخالت موجھة فردیة أو في مجموعات  •

 صغیرة 
الطالب في التعلم غیر المتزامن  سیشارك  •

 دقیقة لكل دورة)  30(حوالي  
درس التعلم االجتماعي النفسي بالنمط غیر   •

 المتزامن 

 دقیقة متزامن)  50دقیقة؛  89الحصة األولى أو الثانیة (إجمالي  

 دقائق)  5وقت االنتقال (

 دقیقة متزامن)  50دقیقة؛    87الحصة الثالثة أو الرابعة (إجمالي  

 دقیقة متزامن)  30دقیقة؛   45الحصة الخامسة ( 
 دقیقة)  35) (إجمالي TAالحصص اإلرشادیة التي یقدمھا المعلم (

 دقیقة)  50الغداء (

 دقائق)  4وقت االنتقال (

 دقیقة متزامن)  50دقیقة؛   87الحصة السادسة أو السابعة (إجمالي  

 

 نصائح للبدء  – أول شھر بعد العودة للمدرسة 
 

 سبتمبر: األسبوع الذي یسبق الدراسة  4 - أغسطس  31
یعد التعلم عن بعد أمًرا جدیدًا على الطالب واألسر، وسیستغرق التعود على الجدول والشكل الجدید بعض الوقت. فیما یلي بعض الخطوات  

 التي یمكنك اتخاذھا لمساعدة ابنك الطالب على االستعداد للتعلم عن بعد. 

  
 في المنزل 

حة تعلیمیة البنك الطالب، إن أمكن، بأقل قدر من المشتتات. البیئة المثلى عبارة عن مكان ھادئ حیث یمكن البنك  اخلق مسا •
 الطالب وضع جھازه والمواد التعلیمیة األخرى على طاولة أو مكتب.

اصةً إذا كان ھناك ضع في اعتبارك أن تجعل ابنك الطالب یستخدم سماعات الرأس أثناء الحضور في الفصل عبر اإلنترنت، خ •
 عدة أشقاء ومشتتات أخرى.

 ابدأ في تكوین روتین: •
o  .النھوض في وقت مبكر بما یكفي لتناول اإلفطار وارتداء المالبس قبل بدء الفصل 
o  فّكر مسبقًا في وقت الغداء؛ إذا كنت ستستخدم خدمات وجباتAPS فحدد أقرب موقع للحصول على وجبة مدرسیة ،

 ستالم الوجبات أیام االثنین واألربعاء والجمعة.بالنسبة لك وضع خطة ال
   دقیقة لتناول طعام الغداء كل یوم  50یحظى طالب المدارس االبتدائیة واإلعدادیة بـ 
  دقیقة لتناول طعام الغداء كل یوم  60یحظى طالب المدارس الثانویة بـ 

o  ا إلى ذلك.النشاط البدني، ووقت الراحة، والھوایات، وم --ضع خطة لما بعد المدرسة 
o  :خّطط لتفقد طفلك بعد ظھر كل یوم 

 ماذا تعلمت الیوم؟ 
 ما ھي التحدیات التي واجھتھا الیوم، وكیف یمكننا أن نجعل غدًا یوم أفضل؟ 

o .حاول أن یتناول طفلك عشاًء صحیًا لدعم صحة الدماغ 
o .اجعل طفلك یخلد للنوم في أوقات منتظمة لیحصل على قدر كاٍف من النوم 
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 االستعداد للفصل

و   Teamsستتصل بك مدرسة ابنك الطالب قبل بدء المدرسة لتزویدك بالجدول الخاص بك وإرشادات الیوم األول الستخدام منصة 
Canvas.إلخ. إذا لم تتواصل معك مدرسة أو معلم طفلك، یرجى االتصال بالمكتب الرئیسي ، 

ودة إلى المدرسة افتراضیة خالل ھذا األسبوع؛ یرجى التحقق من الموقع اإللكتروني تقیم العدید من المدارس فعالیات مفتوحة وفعالیات ع
 لمدرستك أو االتصال بالمكتب الرئیسي للحصول على الجدول. 

راجع جدول ابنك الطالب، بما في ذلك مواعید البدء واالنتھاء والغداء والحصص الدراسیة. قد یكون من المفید طباعة الجدول  •
 ب من المساحة المخصصة لتعلم ابنك الطالب.وتعلیقھ بالقر

 إذا كنت ال تعرف وقت بدء المدرسة أو الجدول الخاص بك، فاتصل بمدرستك ھذا األسبوع. •
o على الموقع اإللكتروني لمدارس  سیتم نشر مواعید البدء واالنتھاء االعتیادیةAPS )-year-apsva.us/school

times/-end-start-21/school-2020 .( 
o   یمكنك أیًضا تفقد جدول ابنك الطالب عن طریق تسجیل الدخول فيStudentVUE. 

 المواد التعلیمیة. ترقب دائًما المعلومات من مدرسة طفلك فیما یتعلق باستالم األجھزة و •
(آیباد أو ماك بوك إیر) ومن أنھ یستطیع تشغیلھ وتسجیل  APSتأكد من حصول ابنك الطالب على الجھاز الذي تصدره مدارس   •

 الدخول.
o  إذا لم تستلم جھاًزا من مدارسAPS  .أو واجھتك مشكلة في تسجیل الدخول، فاتصل بمدرستك 

 ى التطبیقات التي سیحتاجھاتمّرن مع ابنك الطالب على تسجیل الدخول إل •
o   .من المفترض أن تكون جمیع التطبیقات التي تحتاجھا موجودة بالفعل على جھازك 
o  :المدرسة اإلعدادیةSeesaw  وCanvas  وGoogle Classroom  وMicrosoft Teams 
o   :المدرسة الثانویةCanvas  وMicrosoft Teams 

؛ ستتیح لك ھذه المعلومات الوصول إلى تطبیقات APSاعرف رقم ھویة ابنك الطالب وكلمة المرور الخاصة بھ لدى مدارس  •
 مختلفة.

 اختبر المیكروفون والكامیرا على جھازك، وإذا كانت لدیك سماعات الرأس، فتأكد من أنھا تعمل. •

 
 سبتمبر: 8أول یوم في الدراسة: 

 بالكامل في اللیلة السابقة.اشحن جھازك  •
 أیقظ طفلك باكًرا وتأكد من ارتدائھ لمالبسھ وتناولھ اإلفطار.  •
 تحقق من الجدول الذي حصلت علیھ من معلم ابنك الطالب. --سیبدأ الفصل في موعد البدء المعتاد لمدرستك  •
 دقائق على األقل. 5الفصل بـ  قبل بدء Microsoft Teamsساعد ابنك الطالب على تسجیل الدخول من على جھازه إلى  •
 للحصول على نصائح وموارد.  قسم التكنولوجیاإذا واجھتك مشاكل في االتصال، راجع  •

o  صباًحا. 11من أجل ضمان عدم تسجیل ابنك الطالب على أنھ غائب، یرجى االتصال بالمدرسة قبل الساعة 
ًحا، قدر اإلمكان، في ھذا الیوم األول لمساعدة ابنك الطالب في االنتقال بین الفصول، واستراحات ضع خططك بحیث تكون متا •

 من اجل الحركة، إلخ. سیصبح األمر أسھل مع الممارسة. 

 
 الشھر األول 

جدیدة وإنشاء مجتمع قوي األسابیع القلیلة األولى من العودة للمدرسة مخصصة إلتاحة الوقت للمعلمین والطالب الستھالل أعمال روتینیة 
 یشكل أساًسا للتعلم. سوف یتأقلم الطالب بسرعات مختلفة اعتمادًا على ظروفھم الفریدة ومستویات راحتھم مع استخدام التكنولوجیا. سیتیح

ا كجزء من  المعلمون للطالب وقتًا للتكیف وطرح األسئلة المتعلقة بتوقعات الفصل االفتراضي، وذلك خالل دمج محتوى جدید تدریجیً 
 المنھج األساسي. 

النفسیة، والتأكد من استعدادھم للتعلم. نتوقع أنھ قد تكون -ستكون أولویاتنا األساسیة ھي بناء المجتمع، وتلبیة احتیاجات الطالب االجتماعیة
 ل طریقة ممكنة. ھناك بعض التحدیات في األسابیع القلیلة األولى، لكن المعلمین والموظفین ملتزمون بدعم جمیع الطالب بك 

 نطلب دعمكم وصبركم خالل األسابیع القلیلة األولى من المدرسة، حیث یتكیف المعلمون والطالب مع إیقاع وروتین التعلم عن بعد. 

 

about:blank
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 وقت التعلیم المتزامن مقابل التعلیم غیر المتزامن
 

 التعلیم المتزامن 
ساعات یومیًا على األقل. سوف تحدث جمیع أشكال التعلیم األخرى  3تعلیًما متزامنًا لمدة  12إلى الصف  6سیتلقى الطالب من الصف 

 بشكل غیر متزامن. 

 ھو تعلیم تفاعلي إلكتروني ثنائي االتجاه یتم تقدیمھ في الوقت الفعلي بحضور معلم في الفصل االفتراضي. المتزامنالتعلم  •
• Microsoft Teams  ھو منصة معتمدة من مدارسAPS  .لمكالمات الفیدیو الجماعیة وسوف تستخدم للتعلیم المتزامن

 .  Teamsي من خالل سیتمكن المعلمون والطالب وأولیاء األمور من التفاعل االفتراض

سیبدأ التعلیم المتزامن عند بدء الحصص المجمعة المدرجة في جدول قرع الجرس المنشور. سیتم استخدام مجموعة متنوعة من أنماط  
التعلیم أثناء الحصة الدراسیة. سیتضمن الوقت االفتراضي تفاعالت حیة ومباشرة بین المعلم والطالب سواء في مجموعات كاملة أو 

 ات صغیرة.مجموع

عندما ال یكون الطالب حاضرین للتعلیم المتزامن، سوف یتعامل المعلمون مع ھذا الغیاب كما یتعاملون معھ في الفصل الدراسي وجًھا  
لوجھ. ستتاح للمعلمین إجراءات مفعلة یستطیع من خاللھا الطالب الوصول إلى العمل الذي تخلفوا عن حضوره، لتمكینھم من تعویض ما  

للحصول على الموارد). نحن نشجع الطالب على حضور ساعات العمل،  Canvasي التعلم (أي توجیھ الطالب إلى منصة فاتھم ف
 للحصول على الدعم في الدروس التي تخلفوا عن حضورھا.

 
 تسجیل الدروس

سیسجل المعلمون أجزاء من التعلیم المتزامن الذي یقدمونھ للمجموعات الكاملة (على سبیل المثال، مقدمة عن محتوى جدید أو درس  
). یمكن االستمرار في استخدام تسجیالت الدروس  Canvasمصغر) ویتیحون رابط الفیدیو للطالب عبر منصة محمیة بكلمة مرور (أي 

) أو عن سجالت الطالب. سیتیح المعلمون ھذه التسجیالت للطالب من أجل PIIومات تعریف شخصیة ( طالما ال یتم الكشف عن معل
 الرجوع إلیھا عند غیابھم أو عند الحاجة إلى مراجعة المعلومات. 

م تقم األسر بإلغاء ). إذا لAOVPیمكن لألسر إلغاء السماح بتسجیل أطفالھم أثناء التعلیم عند إكمال عملیة التحقق السنوي عبر اإلنترنت (
، یمكنھم إخطار مدارس أطفالھم كتابیًا في أي وقت بأنھم یرغبون في إلغاء السماح بتسجیل  AOVPالتسجیل خالل اإلطار الزمني لـ 

 أطفالھم أثناء تسجیالت الفیدیو التعلیمیة.  

یمي فقط من قِبل الطالب وال یسمح بمشاركتھا مع ینبغي على أولیاء األمور مالحظة أن تسجیالت الفیدیو التعلیمیة ھي لالستخدام التعل
 اآلخرین. 

 
 غیر متزامن 

یتم تقدیم التعلم غیر المتزامن في عدة أشكال. یستطیع الطالب الوصول إلى المواد والمھام والواجبات، وقد یشمل ھذا النمط  •
دة (على سبیل المثال، منتدیات النقاش دروس فیدیو مسجلة. قد تتخذ التفاعالت مع الطالب اآلخرین والمعلم أنماًطا متعد

 والواجبات)، ولكنھا لن تكون بنمط البث المباشر. 
 في التعلم غیر المتزامن، یمكن للطالب المشاركة في واجبات مكتملة باستخدام أجھزتھم أو من دون استخدامھا.  •
اإلرشاد. قد یتكون ھذا الدعم من تقدیم المالحظات في التعلم غیر المتزامن، یقدم المعلمون الدعم في التعلیم والمعالجة وأنشطة  •

 والتوضیحات وتبادل رسائل البرید اإللكتروني مع الطالب. 
یسعى التعلم غیر المتزامن إلى توفیر مرونة ووتیرة تعلم ذاتیة، لمالئمة جداول الطالب المشاركین، مع الحفاظ في الوقت نفسھ  •

 على تحقیق توقعات اإلنجاز. 

دقیقة في كل فصل الستكمالھا. سیتم تقدیم الواجبات في أنماط متعددة   45إلى  30ة التعلم غیر المتزامن من الطالب حوالي ستستغرق أنشط
 للسماح للطالب باالبتعاد عن أجھزتھم على قدر اإلمكان. لن یُطلب من الطالب طباعة المواد.

 
 الواجبات المدرسیة في المنزل 

الواجبات المدرسیة في المنزل اإلضافیة إلزامیة إذا كانت خارج األنشطة الُمخصصة في الحصص المجمعة للتعلیم غیر لن تكون الفروض/ 
). قد تتطلب فصول المستوى IB)، والبكالوریا الدولیة (DE)، والتسجیل المزدوج (APالمتزامن، باستثناء فصول المستوى المتقدم (

یا الدولیة عمًال إضافیًا خارج وقت الفصول غیر المتزامنة، حتى یتمكن الطالب من التعرف على  المتقدم والتسجیل المزدوج والبكالور
 المنھج الدراسي الكامل للدورات على مستوى الكلیة. 
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 توقعات الطالب 
یُتوقع من جمیع الطالب التأدب وإظھار المسؤولیة واحترام اآلخرین وضبط النفس بشكل یومي، وذلك أثناء التواجد في الفصل االفتراضي 

 وعند المشاركة في األحداث التي ترعاھا المدرسة وقبل وبعد ساعات الدوام المدرسي. 

 من المتوقع أن یقوم الطالب بما یلي: 

جھد لحضور الفصول، والمشاركة في األنشطة اإللكترونیة، وأن یكونوا أعضاًء نشطین في التعلیم بذل أقصى ما لدیھم من  •
 الُمقدَّم إلیھم.

 استكمال الواجبات خالل اإلطار الزمني الُمحدد سواء بمفردھم أو بمساعدة من أولیاء األمور، حسبما یكون مالئًما. •
 جیھات المعلمین.استكمال التقییمات عن بُعد (االختبار) وفقًا لتو •
 التواصل مع معلمیھم بشأن أي مشكلة قد تنشأ فیما یتعلق بإكمال واجباتھم (المرض أو العمل أو رعایة األشقاء).  •
 .APSوالتفاعل عبر اإلنترنت بما یتوافق مع سیاسات وإرشادات مدارس   APSاالعتناء بأجھزتھم التي أصدرتھا لھم مدارس  •

 تھم في التعلم عبر اإلنترنت:ینبغي على الطالب أثناء مشارك

 الحضور بنشاط والمشاركة بحریة في الفصل. •
 . Microsoft Teamsحضور الفصل بمالبس الئقة ووجود خلفیة مالئمة (ضبابیة أو خیار خلفیة آخر) تظھر في  •
(التعلیم المباشر   Microsoft Teamsالعمل تحت إشراف معلمھم فیما یتعلق باستخدام الكامیرا الخاصة بھم أثناء اجتماعات   •

 عبر اإلنترنت)؛ سیسمح الموظفون للطالب و/أو أولیاء األمور/األوصیاء بمرونة تشغیل الكامیرات أو إیقاف تشغیلھا. 
 كتم صوت المیكروفون لدیھم عند عدم التحدث.  •
 ، إذا كان لدیھم أي سؤال خالل الفصل.Microsoft Teamsاستخدام خاصیة "رفع األیدي" في  •
ات االنتباه ألدنى درجة ممكنة لھم وللطالب اآلخرین (ال یوجد تلفزیون في الخلفیة، الحد األدنى من التفاعل مع أفراد تقلیل مشتت •

 األسرة، إلخ). 
استخدام لغة الئقة طوال التفاعالت االفتراضیة. ال یسمح باستخدام لغة بذیئة أو غیر الئقة في أي شكل من أشكال التواصل (على  •

 ائل البرید اإللكتروني، لوحات المناقشة، المشاریع الجماعیة، الواجبات المقدمة).سبیل المثال، رس
التعامل مع بعضھم البعض ومع معلمھم بلطف واحترام. یحق للطالب التعبیر عن أنفسھم في بیئة آمنة عبر اإلنترنت كما لو  •

 كانت فصًال للحضور الشخصي.  
 إخطار المعلمین و/أو مدیر المدرسة على الفور إذا تلقوا تفاعالت غیر الئقة عبر اإلنترنت. •
 الخاص بھم. Microsoft Teamsو   Canvasخاصة بھم إلى حساب  )bitmojiصورة أو صورة تعبیریة شخصیة (إضافة  •

ویخضع لإلجراءات التأدیبیة العادیة الخاصة بمدارس   APSینبغي أن یمتثل سلوك الطالب أثناء التعلم عن بعد لجمیع سیاسات مدارس 
APSدلیل تأدیبیة في . یرجى االطالع على قسم السلوك والمسؤولیات الAPS )-apsva.us/wp

distance.pdf-21-content/uploads/2020/08/Handbook2020( . 
 

 المواد االختیاریة (الصحة والتربیة البدنیة والفنون والتعلیم الوظیفي والتقني) 
 

 )PE( الصحة والتربیة البدنیة
 سوف یقوم الطالب بـ: 

 المتزامنةتعلّم محتوى جدید باستخدام النماذج المتزامنة وغیر  •
 یشاركون في أنشطة بناء العالقات  •
 یؤدون/ یستعرضون تطور المھارات البدنیة  •
 أداء أنشطة اللیاقة البدنیة لتحقیق أھداف اللیاقة البدنیة الشخصیة الخاصة بھم على مستوى مشاركتھم  •
 فھم وتطویر المھارات الصحیة الالزمة التخاذ قرارات صحیة  •
 تواصل الفعال وإدارة الضغط النفسي والتعلم االجتماعي النفسي وبناء العالقاتاكتساب وممارسة استراتیجیات ال •

 
 الفن والموسیقى العامة والموسیقى اآلالتیة  

 سیتعلم الطالب محتوى جدیدًا باستخدام النماذج المتزامنة وغیر المتزامنة •

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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روس التي تركز بشكل خاص على  للوصول إلى المحتوى والموارد الخاصة بالد Canvasسیستخدم الطالب منصات مثل  •
 المفاھیم والدروس المرئیة للفنون والتحضیر للتوعیة بالموسیقى وقراءة النوتة الموسیقیة واإلیقاع.  

الطالب الفرصة للتفاعل مع بعضھم البعض عبر الفیدیو لتكوین روابط اجتماعیة ونفسیة مع زمالئھم في  Flipgridسوف یمنح  •
 ل بین نماذج التعلم غیر المتزامن والمتزامن. الفصل والمعلمین، واالنتقا

سیتم تزوید كل طالب یعزف على آلة بكتاب تفاعلي لتعلم تلك اآللة الموسیقیة عبر اإلنترنت، ما یوفر للطالب القدرة على تسجیل  •
الفردیة على الواجبات بالفیدیو والصوت، بمصاحبة أو بدون مصاحبة، والحصول على المالحظات الفوریة وكذلك المالحظات 

 األداء من معلمیھم.
 سیتم توزیع اآلالت الموسیقیة في المواقع المدرسیة.  •

 سیبقینا متحدین كمجتمع.  APSفي حین أن الطالب قد یتعلمون عن بعد، فإن شغفنا وفضولنا المشترك للموسیقى والفن في مدارس 

 
 ) CTEالتعلیم الوظیفي والتقني (

لوظیفي والتقني في برامج المدارس الثانویة الشاملة والبرامج األخرى وفي مركز الحیاة الوظیفیة سیتم تقدیم جمیع دورات التعلیم ا
)Career Center خالل التعلم الكامل عن بُعد، سیكون الطالب الُمسجلون في برامج الدوام 2021-2020) بحسب برنامج الدراسة لعام .

) PEPو  English Learner Instituteو Arlington Techو  Academic Academyالكامل في مركز الحیاة الوظیفیة (
وبرامج المدارس الثانویة الشاملة والبرامج األخرى، قادرین على حضور دورات التعلیم الوظیفي والتقني التي یقدمھا معلمون من مركز  

 الحیاة الوظیفیة عبر التعلم عن بُعد. 

محتوى جدید یتم تقدیمھ لجمیع مجموعات ھذا التعلیم باستخدام النمطین المتزامن وغیر  سیشارك جمیع طالب التعلیم الوظیفي والتقني في 
 المتزامن.  

 سیشارك الطالب في أنشطة تعلم تتوافق مع اختصاصات التعلیم الوظیفي والتقني المطلوبة. •
 سیتم إجراء تقییمات تقویمیة یومیًا للمساعدة في توجیھ التعلیم.   •
 سیشارك الطالب في أعمال مختبریة ذات محتوى ُمحدد.   •
 سیتم تقدیم مھارات تجھیز مكان العمل بنمط التعلم االفتراضي. •
 االستھالكیة واألدوات الالزمة.سیتم تقدیم مجموعة األدوات الخاصة بالتعلیم الوظیفي والتقني التي تشمل المواد  •
 سیتم استخدام األدوات االفتراضیة في بعض الدورات من أجل تعزیز تجربة التعلم عن بُعد.  •
سیتم إجراء بعض فرص الحصول على االعتماد خالل ھذا العام الدراسي، عبر النمطین؛ التعلم عن بُعد، وفي مواقع االختبار   •

 المعتمدة.

 . APSظیفي والتقني والمعلمون بتقدیم فرصة تعلم عن بُعد تشاركیة وذات جودة لجمیع طالب یلتزم مكتب التعلیم الو

 

 ) والدعم SELالنفسي (-التعلم االجتماعي 
نحن على درایة أن العدید من الطالب على األرجح شھدوا بعض الصدمات أثناء الجائحة، وأن العدید أیًضا تعرضوا للتوتر وتجارب طفولة 

تمكن من االنتقال إلى التعلم األكادیمي الجدید في ھذا العام الدراسي غیر المسبوق، یجب أن نتیح في البدایة وقتًا كافیًا للتعامل سلبیة. حتى ن 
النفسي أساًسا ضروریًا لعملیة التعلم، وسیتم دمجھ في  -مع احتیاجات الصحة الجسدیة والنفسیة لدى الطالب وعالجھا. یُعد التعلم االجتماعي

 ول األسبوعیة لجمیع الطالب على مدار العام الدراسي. الجدا

 دقیقة أسبوعیًا. 30مدة  12تستغرق دروس التعلم االجتماعي النفسي من الصف السادس إلى الصف 

جعة  ستتضمن جمیع الحصص اإلرشادیة المتزامنة التي تُعقد أیام االثنین من كل أسبوع عبر المنصات االفتراضیة، مرا المدرسة الثانویة:
نویة: لدروس المرشد الُمسجلة مسبقًا بالفیدیو والتفكیر فیھا، وذلك باستخدام برنامج التعلم االجتماعي النفسي األساسي الخاص بالمدارس الثا

 مصادر القوة. 

سبقًا. یوم االثنین من كل أسبوع، سیُكلف المعلمون الطالب بدروس التعلم االجتماعي النفسي الُمسجلة م المدرسة اإلعدادیة:
HomeLinks   .ھو نشاط یمكن ألسرتك القیام بھ في المنزل، وستتم مشاركتھ لممارسة الدروس وتعزیزھا 

 

سیتولى أعضاء ھیئة التدریس تقییم الصحة االجتماعیة النفسیة للطالب عبر مشاركات أسبوعیة، خالل الحصص اإلرشادیة التي یقدمھا 
 ، لتسھیل وصول الطالب إلیھا.Canvasومات أخرى مھمة ذات صلة بالصحة النفسیة عبر ). سیتم تقدیم خطوط ساخنة ومعلTAالمعلم (
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سیقدم المعلمون دروًسا إضافیة متزامنة خالل وقت الحصص اإلرشادیة وخالل المناھج المتقدمة، بحیث تشمل موضوعات مثل مكافحة 
 وظیفي والمنھج الدراسي.التنمر وإساءة استخدام المواد المخدرة واالستعداد للكلیة والمسار ال

 سیخصص المرشدون ساعات عمل یومیة ویلتقون مع الطالب واألسر حسب الموعد الُمحدد.

 

 خدمات مخصصة للطالب من ذوي اإلعاقات  
والترتیبات  للطالب في فصولھم، بحیث یمكن تنفیذ الخدمات  504) أو خطط القسم IEPsسیقوم المعلمون بمراجعة برامج التعلیم الفردي (

التیسیریة في نموذج التعلم عن بعد. سیتعاون معلمو التربیة الخاصة والموظفون المسؤولون عن الحاالت مع معلمي الفصول الدراسیة 
 ) لضمان تخطیط الدعم وتنفیذه بعنایة. CLTsوفرق التعلم التعاوني (

 فتراضي ما یلي:قد تتضمن بعض الترتیبات التیسیریة الشائعة المستخدمة في التعلم اال

 تعزیز التعلیم من خالل المواد المكتوبة والتسجیالت الصوتیة •
 تقدیم نسخ من جمیع المالحظات والنشرات  •
 السماح للطالب بإبطاء وتیرة المحتوى أو تمدید الوقت •
 إجراء التقییم (االختبار) بالصیغة األكثر نجاًحا مع الطالب  •
 توفیر فرص للطالب الستخدام طرق بدیلة إلنجاز الواجبات •
 امتالك طرق متعددة لتقییم محتوى المقرر الدراسي، وتوفیر خیارات للطالب إلكمال المھام والواجبات •

سبل الدعم والخدمات في برنامج التربیة )، یرجى االطالع على IEPالفردي ( للمزید من االقتراحات حول التعاون مع فرق برنامج التعلیم
for-information-education-special-2020-cation/falledu-apsva.us/special-( ، معلومات لألسر2020الخاصة: خریف  

20/-25-8-families .( 

 

 خدمات متخصصة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة  
) باستخدام بیئة التعلّم عن بُعد عبر  ELD) في المرحلة الثانویة دروس تطویر اللغة اإلنجلیزیة (ELsسیتلقى متعلمو اللغة اإلنجلیزیة (

الُمسجلین بھا. ستتضمن ھذه الدورات وقتًا مخصًصا للتعلم المتزامن الذي یركز على تطویر اللغة اإلنجلیزیة وأیًضا   ELDدورات 
ة المحتوى تحصیل المحتوى. عالوة على ذلك، سیتم تحدید وقت غیر متزامن للطالب من أجل التدرب على مھاراتھم الجدیدة ودراس

الجدید. سیستخدم معلمو برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة المجموعات الكاملة والمجموعات الصغیرة، ومن المحتمل أن یعمل بعض األفراد 
مع الطالب خالل استخدام نمط التعلّم عن بُعد. سینصب التركیز على مجاالت اللغة األربعة لدى الطالب (القراءة والكتابة والتحدث  

ستماع)، باإلضافة إلى المحتوى الخاص بھذا الفصل (على سبیل المثال، فنون اللغة اإلنجلیزیة أو العلوم أو الدراسات االجتماعیة واال
 وغیرھا). تم تدریب معلمي المرحلة الثانویة خالل أسبوع التدریب السابق للعمل على أفضل ممارسات التعلّم عن بُعد، وخاصة تلك الُمطبقة

 علمي اللغة اإلنجلیزیة.  في حالة مت

سیتم استخدام الوقت المتزامن لتقدیم التعلیم الذي یتضمن أھدافًا مالئمة على مستوى اللغة والمحتوى. إن ھذا من شأنھ إتاحة وقت  •
 كاٍف للطالب للتدرب على استخدام مھارات اللغة اإلنجلیزیة التي تعلموھا. 

 خدمة في حالة متعلمي اللغة اإلنجلیزیة للمرحلة الثانویة: یرد فیما یلي نماذج للتعلّم عن بُعد، الُمست •
o  یحضر متعلمو اللغة اإلنجلیزیة فصول التعلّم عن بُعد التي یقوم بتدریسھا  –تطویر اللغة اإلنجلیزیة عبر التعلّم عن بُعد

یزیة والمحتوى (على معلم معتمد في برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة. یركز التعلیم على كل من تطویر اللغة اإلنجل
 سبیل المثال، فنون اللغة اإلنجلیزیة والعلوم وغیرھا) 

o  یحضر متعلمو اللغة اإلنجلیزیة فصًال للتعلیم العام في بیئة   –فصول المحتوى بالتدریس المشترك عبر التعلّم عن بُعد
متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.  تستخدم التعلّم عن بُعد، حیث یشارك معلم مختص في المحتوى، ومعلم مختص في برنامج 

یركز معلم برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة على تطویر اللغة اإلنجلیزیة، بینما یركز المعلم المختص في المحتوى 
 على المحتوى. 

 سیستخدم جمیع المعلمین أھداف المحتوى وأھداف الدرس من أجل جعل تركیز التعلم على تطویر المحتوى واللغة.  •
برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الصحة االجتماعیة والنفسیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة في المرحلة الثانویة.  سیدعم مرشدو  •

سیعمل المرشدون مع متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ممن یحتمل تعرضھم لصدمة أو مشكالت في االندماج الثقافي أو جمع الشمل أو 
 أدائھم األكادیمي. مشكالت أخرى تؤثر تأثیًرا سلبیًا علیھم وعلى
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 الخدمات المخصصة للطالب الموھوبین  
نمط "المجموعة التعاونیة" في تقدیم تعلیم متمایز للمتعلمین الموھوبین، ویعتمد ھذا النمط على الخطة المحلیة الُمطبقة لدینا.   APSتستخدم 

كثر كفاءة في التخطیط للتعلیم المتمایز وفي االستمرار  یتم تجمیع المتعلمین الموھوبین في مجموعات بحسب الفصول، بھدف اتباع أسلوب أ
). تتیح ھذه البنیة  RTGفي تقدیمھ، وذلك من خالل تدریب ودعم أسبوعیین یقدمھما المعلم المختص بالموارد لدى الطالب الموھوبین (

 للطالب فرصة مستمرة للتعلم والعمل مع أقرانھم على المستوى األكادیمي. 

ومعلمو المواد المكثفة أو فصول المستوى المتقدم أو البكالوریا الدولیة والمعلمون المختصون بالموارد لدى الطالب  سیتعاون المعلمون،
ى  الموھوبین ویخططون لمنھج دراسي أكثر صعوبة یدعم التفكیر النقدي، سعیًا لتلبیة االحتیاجات المعرفیة واالجتماعیة النفسیة الفریدة لد

 المتعلمین الموھوبین. 

سیستمر المعلمون المختصون بالموارد لدى الطالب الموھوبین في تقدیم الدعم والتدریب المستمرین لمعلمي المجموعات في المدارس  
استخدام اإلعدادیة ولمعلمي المواد المكثفة أو فصول المستوى المتقدم أو البكالوریا الدولیة في المدارس الثانویة. سیدعمون التخطیط للتعلیم ب

الخاص بالتفكیر النقدي واإلبداعي، أو إطار المنھج الدراسي للموارد المكتوبة للمتعلمین الموھوبین أو كال اإلطارین،  APSعمل إطار 
 حسب دعم مكاتب المحتوى. 

التعاون مع مسؤولي ملفات التربیة الخاصة ومعلمي التربیة الخاصة لتقدیم التخطیط والدعم من أجل تطویر   RTGسیواصل معلمو  
  RTG) یدعمون التوقعات التعلیمیة للتربیة الخاصة في ھذه الوثیقة. متى ما أمكن، سیكون معلم 2eمتعلمین استثنائیین بشكل مضاعف (

 . 504وخطط القسم  IEPجزًءا من عملیة وضع خطط 

التعاون مع معلمي برنامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لدعم الطالب المتقدمین/ الموھوبین والذین یحتاجون إلى أنشطة  RTGسیواصل معلمو  
 ممتدة.

 

 األنشطة واأللعاب الریاضیة بعد المدرسة  
) الذي یُقدم معلومات عن youtube.com/watch?v=4s2qyclPAbo( األمورالفیدیو األكادیمي ألولیاء یرجى االطالع على ھذا 

 النوادي واألنشطة واأللعاب الریاضیة خالل نمط التعلّم عن بُعد. سیتم تحدیث مقاطع الفیدیو مع توفر المزید من المعلومات. 

أن تتوافق أنشطتھا واأللعاب الریاضیة لدیھا مع توجیھ الحاكم ووزارة التعلیم في   APSستحرص مع استمرار تطبیق توجیھ كوفید، 
 فیرجینیا والمراحل التي وضعتھا وزارة الصحة في فیرجینیا.  

 
 األلعاب الریاضیة

 
 المدرسة الثانویة األلعاب الریاضیة 

أنشطة ریاضیة ناجحة خارج الموسم أللعاب الخریف في الصیف الماضي، وقد حظیت بنسب حضور عالیة على مستوى  APSأقامت 
أغسطس خالل الشھر األول من الدراسة حتى یتمكن طالبنا  21المدارس الثانویة الشاملة الثالثة. لكن توقفت دورات اللیاقة البدنیة ھذه في 

األول، من أن یحظوا ببدایة ناجحة في البیئة األكادیمیة االفتراضیة. بالرغم من ذلك یستطیع الطالب   الریاضیین ممن ھم طالب في المقام
 الریاضیین الحفاظ على لیاقتھم من خالل المشاركة في األنشطة الریاضیة في المنزل التي یقدمھا لھم مدربیھم، مع التركیز في الوقت نفسھ

 على دروسھم األكادیمیة.  

یتم استئناف دورات اللیاقة على مستوى جمیع األنشطة الریاضیة في بدایة شھر أكتوبر، من أجل تقدیم تدریب بدني للطالب  أن  APSتأمل 
الریاضیین، وكذلك تقدیم الدعم االجتماعي النفسي الذي تشتد الحاجة إلیھ لطالبنا الریاضیین، من خالل التواصل مع مدربیھم واألشخاص 

ق بھم. سعیًا لتكرار النجاح الذي حققناه ھذا الصیف، وكذلك اتباًعا الحتیاطات السالمة، ستُقام جمیع األنشطة البالغین اآلخرین الموثو
 الریاضیة في الھواء الطلق. 

حتى وقتنا الحالي، لم یُتخذ أي قرار فیما إذا كان الطالب الریاضیین الذین یختارون االستمرار في نمط التعلّم عن بُعد سیتمكنون من  
مشاركة في األلعاب الریاضیة واألنشطة التي تتطلب حضوًرا شخصیًا، بمجرد أن یتم االنتقال إلى التعلم متعدد األسالیب/بالحضور  ال

 الشخصي. 

 األلعاب الریاضیة في المدارس اإلعدادیة
 ق خالل ھذا الخریف. ال تُقام في الوقت الحالي أنشطة ریاضیة في المدارس اإلعدادیة، وستتوفر معلومات أكثر في وقت الح
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 النوادي واألنشطة 

العدید من النوادي واألنشطة التي ستُتاح افتراضیًا لجمیع الطالب. أن تكون جزًءا من أحد النوادي ھو طریقة رائعة  APSیتوفر لدى 
المختلفة مثل حكومة للطالب العدید من الخیارات  APSلتعزیز العالقات مع األقران من خارج الفصل الدراسي وتوطیدھا، كما تتیح 

) وكتاب العام وأفضل األصدقاء وألعاب الطاوالت والمناظرات والتكنولوجیا Odyssey of the Mindالطالب وأودیسي العقل (
 وغیرھا الكثیر. تقدم ھذه الفرص للطالب إمكانیة متابعة اھتماماتھم خارج نطاق الدراسات األكادیمیة. 

الموقع اإللكتروني الخاص بمدرسة أطفالھم، للتعرف على معلومات عن أنواع النوادي ووصفھا.   ینبغي على أولیاء األمور التحقق من 
 ینبغي أن یتضمن الموقع اإللكتروني تاریخ ووقت التقاء ھذه النوادي افتراضیًا ومعلومات االتصال الخاصة بالجھات الراعیة. 

 

 الحضور   
) أن یتم تسجیل الحضور یومیًا. حتى یُعتبر الطالب ضمن "الحاضرین"، من المفترض أن  VDOEتتطلب اإلدارة التعلیمیة في فرجینیا (

 یتفاعلوا مع معلمیھم ویتجاوبوا مع "التفاعالت الھادفة" كل یوم.  

. سیتم االتصال باألسر في حالة تسجیل الطالب ضمن  Synergyال یعتمد الحضور على إكمال الواجبات. سیتم تسجیل الحضور في نظام 
 الغائبین، نتیجة لعدم استكمالھم تسجیل الدخول في ذلك الیوم. 

 
 الحضور الیومي 

 تسجیل الدخول في سجل الحضور الیومي، من االثنین إلى الجمعة

الحصة اإلرشادیة التي یقدمھا المعلم" یومیًا  / )Homeroomیجب على الطالب تسجیل الدخول في موعد "حصة ھوم روم ( •
 بعد الظھر.   4:00معة) بحلول الساعة (من االثنین إلى الج

 من شأن ھذا أن یعتبر الطالب حاضًرا للیوم بأكملھ. سیتم اعتبار الطالب غائبًا إذا لم یستكمل عملیة تسجیل الدخول.  •
یتعین على الطالب الذین یواجھون مشكالت في االتصال باإلنترنت، اإلبالغ عن ذلك عبر الخط الساخن المخصص لتسجیل  •

 صباًحا.  11:00في مدرستھم، في موعد أقصاه الساعة الحضور 
إذا كان أي طالب مریًضا وال یمكنھ استكمال خطوات تسجیل الدخول، یُرجى من أولیاء األمور إبالغ مكتب الحضور بغیابھ عبر  •

 البرید اإللكتروني أو االتصال أو كلیھما.
 مساًء.  7:00ضور عند الساعة سینتھي موعد استقبال المكالمات الھاتفیة الخاصة بتسجیل الح •

 
 حضور الحصص  

 . یستطیع المعلمون استخدام أي من الوسائل التالیة لمتابعة حضور الحصص: Synergyسیتم تسجیل حضور الحصص في برنامج 

سي، نموذج أو سؤال أو استبیان عبر اإلنترنت (على سبیل المثال، بطاقة الخروج أو سؤال عن فیدیو التعلم االجتماعي النف •
 وغیرھا). 

 المشاركة في الدردشة (سواء مع المعلم بشكل مباشر أو كجزء من الدردشة الجماعیة التي ییسرھا المعلم)   •
 اتصال ھاتفي من المعلم إلى الطالب (خاصة في حالة الطالب الذین یواجھون مشكالت في االتصال باإلنترنت) •
 تعلق بالفصل المشاركة في أي من اجتماعات فرق مایكروسوفت التي ت •

APS )-apsva.us/wpدلیل للمزید من المعلومات عن اإلجراءات المقبولة في الغیاب والحضور، یُرجى االطالع على 
distance.pdf-21-content/uploads/2020/08/Handbook2020 .( 

 

 التقییم ووضع العالمات  
ى سیقیّم المعلمون استعداد الطالب في سبتمبر بناًء على التشخیصات والتقییمات التقویمیة. سیتم استخدام مجموعة متنوعة من التقییمات عل

بر  مدار العام لمراقبة التقدم وإتقان الطالب للمعاییر والمھارات. سیتم استخدام أدوات التقییم الرقمیة (على سبیل المثال، االختبارات ع
Canvas .لتقییم التعلم المستمر. ستُستخدم البیانات الُمجمعة للمساعدة في إجراء تعدیالت على التعلیم ودعم تعلم الطالب ( 
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ستُستخدم تقییمات التحصیل (على سبیل المثال، المشروعات واالختبارات والمقاالت) لقیاس مستوى كفاءة الطالب في نھایة الوحدة 
 التعلیمیة.  

ن معلومات مفصلة في مخطط المنھج الخاص بھم، بحیث ستتضمن توقعاتھم من الطالب وكیفیة إجرائھم للتقییم. سیتلقى  سیقدم المعلمو
 الطالب تعلیقات ھادفة وفي الوقت المناسب، أثناء إحرازھم لتقدم على مستوى نتائج معاییر التعلم الرئیسیة وأھداف التعلیم. 

 I-7.2.3.34إجراء تنفیذ سیاسة مجلس المدارس تحت رقم العالمات على النحو المذكور في سیتبع المعلمون إجراءات وتوجیھات وضع 
PIP-2 12إلى الصف  6إبالغ أولیاء األمور بالعالمات (من الصف  –: التواصل(. 

 

 الدعم الفني  
یحصل جمیع طالب المدارس الثانویة على جھاز ماك بوك إیر )، كما سiPadسیحصل جمیع طالب المدارس اإلعدادیة على جھاز آیباد (

)Macbook Air  سیتم توفیر اتصال باإلنترنت للطالب الذین ال یتوفر لدیھم اتصاًال باإلنترنت في المنزل، سواء باستخدام نقطة اتصال .(
 :یتوفر المزید من التفاصیل ھنا). (Comcastمع شركة كومكاست ( APSأو عبر شراكة  MiFiمحمولة عبر جھاز 

service/-apsva.us/internet.تتولى مدرسة طفلكم توزیع جمیع األجھزة ( 

 إذا كان الطالب یواجھون مشكالت مع أجھزتھم أو استخدام اإلنترنت، ینبغي علیھم: 

إلكتروني أو التواصل مع معلمیھم بخصوص أي فصل/ محتوى قد یكون مفقودًا من عندھم (إذا كانوا قادرین   إرسال رسالة برید •
 على ذلك). 

) في ITCالتحقق من موقع مدرستھم على الویب للحصول على المساعدة والنصائح الفنیة من منسق تكنولوجیا التعلیم ( •
 مدرستھم. 

 تخدام ھذه الموارد:استكشاف األخطاء وإصالحھا إن أمكن، باس •
o الموقع اإللكتروني للمدرسة 
o صفحة التعلّم عن بُعد اإللكترونیة الخاصة بمدارس  APS )-21/technical-2020-year-apsva.us/school 

support/.(   
o موارد خاصة باآلیباد )tutorials/-technology-student-apsva.us/ms( 

 ) itc/-learning/contact-apsva.us/digital( نموذج المساعدة الفنیة الخاص بالمدرسةأرسل المشكلة باستخدام  •
 

 PARENT ACADEMY  (أكادیمیة أولیاء األمور) 
 APSاألسر بنصائح وموارد متعلقة بالتعلم عن بعد من خالل  APSتزود مدارس  

Parent Academy )parentacademy.apsva.us  تتضمن أكادیمیة أولیاء .(
سبقًا، ودروس الفیدیو التعلیمیة وموارد األمور سلسلة من الدورات التدریبیة المسجلة م

إضافیة لمساعدتك على فھم عملیة التعلم عن بعد، ولمساعدتك على تحسین تجربة الطالب.  
 حول التعلم عن بعد وتجیب عن األسئلة المتكررة، على سبیل المثال:  APSتقدم مقاطع الفیدیو والموارد معلومات من معلمي مدارس 

 Microsoft Teamsوإعداد بیئة تعلیمیة ناجحة في المنزل عبر  نصائح لدعم ابنك الطالب •
 SeeSawو   Canvasو  Teamsكیفیة الدخول إلى المنصات  •
 تقدیم تعلیم للمواد االختیاریة مثل التعلیم الوظیفي والتقني، والفنون. •
 طالب الموھوبین.تقدیم خدمات ووسائل دعم متخصصة للطالب من ذوي اإلعاقات ولمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ولل •
 ما الذي یمكن توقعھ في حالة األنشطة غیر المشمولة في المنھج الدراسي واأللعاب الریاضیة.  •
 معلومات عن دورات المستوى المتقدم والبكالوریا الدولیة والتسجیل المزدوج، كجزء من نمط التعلّم عن بُعد. •

 اعلیة وإضافة موارد بتنسیقات أخرى على مدار العام. في إضافة دورات جدیدة واستضافة جلسات تف APSستستمر مدارس  

 
 تقدیم الدعم ألبنائكم الطالب  

 فیما یلي بعض االقتراحات التي یمكنك استخدامھا لمساعدة طفلك على االستعداد للتعلم عن بعد. 

 ساعد طفلك على وضع روتین والحفاظ على جدول  •
حدد مساحة یمكن لطفلك التعلم فیھا بشكل مریح. البیئة المثلى عبارة عن مكان ھادئ حیث یمكن البنك الطالب وضع جھازه  •

 والمواد التعلیمیة األخرى على طاولة أو مكتب.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 طالب المرحلة الثانویة للتعلم عن بعد  دلیل أولیاء أمور

 13صفحة | 

 شجع طفلك على أخذ فترات استراحة تتضمن أنشطة وتمارین بدنیة  •
   ParentVueأو  Canvasتابع تعلم طفلك عبر  •
 ل مع معلم طفلك أو مستشار المدرسة أو مدیرھا إذا شعرت أن طفلك بحاجة إلى موارد إضافیة أو دعم إضافي تواص •

 االنتقال إلى نموذج متعدد الوسائل :الصحة والسالمة 
ة إلى المدرسة.  تظل الصحة والسالمة واالستعداد لالنتقال إلى التعلم بالحضور الشخصي محور تركیزنا األساسي وھي في صمیم خططنا للعود

) ووزارة CDCخطة قویة وشاملة للصحة والسالمة تعتمد على إرشادات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (  APSلدى مدارس  
إضافیة   معلومات  ھناك  آرلینغتون.  بمقاطعة  العامة  الصحة  وإدارة  فیرجینیا  لوالیة  واالصحة  بالصحة  الموقع متعلقة  على  متاحة  لسالمة 

 . )APS )model/-person-in-hybrid-to-21/transition-2020-year-apsva.us/schoolاإللكتروني لمدارس 

على صلة وثیقة مع مسؤولي الصحة بالوالیة وإدارة الصحة العامة بمقاطعة آرلینغتون لمراقبة البیانات الصحیة   APSتحافظ مدارس 
بعد. عندما نقرر أنھ من اآلمن بدء ھذا االنتقال، سنمنح وتقییم فرص التدرج في بدء التعلیم بالحضور الشخصي الممزوج مع التعلیم عن 

األولویة للتعلیم بالحضور الشخصي للطالب من ذوي اإلعاقات أوًال، یلیھم الطالب في الصفوف من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف 
لحضور الشخصي الممزوج مع التعلیم عن بعد،  الثالث ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة. سنعمل على نقل جمیع األسر التي تختار نموذج التعلیم با

بإخطار األسر بشكل مسبق بینما تتقدم الخطط وتتغیر  APSبناًء على البیانات الصحیة والتوجیھات من مسؤولي الصحة. ستقوم مدارس 
 الظروف. 

 

 جھات االتصال الرئیسیة 
تصال بمعلم الطالب أو منسق تكنولوجیا التعلیم في مدرستك. أول إذا واجھتك مشكلة في واجباتك أو إذا كنت بحاجة إلى دعم فني، یرجى اال

 جھة اتصال لك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الواجب المدرسي ھي دائًما معلمك أو مدرستك.  

aps-apsva.us/engage/engage-( المتاح عبر اإلنترنت APS Engageیمكن إرسال األسئلة والمالحظات العامة باستخدام نموذج 
feedback/-online .( 

 

 

 

 

 

 

 

نشكرك على دعمك ومشاركتك في التعلم عن بعد للعام الدراسي  
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