
 ، العامة المحترمین آرلینغتون أسر مدارس أعزائي 

بعض الوقت لالسترخاء واالحتفال.    وتمكنتم من أن تجدوابعطلة نھایة األسبوع  م قد استمتعت واآمل أن تكون 
إطالعكم عل ما یستجد  ، وسأواصل 2021-2020 ةالدراسیسنة یستمر عملنا طوال فصل الصیف للتحضیر لل

 . األمور على   على اطالع م إلبقائكثالثاء  یوم كل 

العامة   آرلینغتونمدارس سر أل  ParentVUE صفحة  من خالل، أطلقنا عملیة االختیار تموز (یولیو)  6باألمس، 
. الخیاران ھما  الئم أطفالكم على أفضل وجھ التعلیم الذي یتقدیم  نموذج  باختیار ،  تموز (یولیو) 20قبل یوم ، قوملت

 Schoolة  رسال مقد تلقیت  وامن المفترض أن تكون  .تعلم عن بعد بدوام كاملأو   وعن بعد   بحضور تعلم مختلط 
Talk  على  منشورة ة إضافیة ی لیفصت إرشادات وھناك بشأن ھذه العملیة،    ملكتروني ورسائل نصیة تنبھك اإلبرید بال

   .APS website العامة آرلینغتون لمدارس  اإللكتروني  موقعال

، یجب  ”Student Information“واالنتقال إلى عالمة التبویب  ParentVUE صفحة   ذكر أنھ عند الدخول إلى ت
باللون األحمر  المبرزة  سفل لتحدیث المعلومات ى األلإ أنزل المؤشر ، ثم  ”Edit Information“علیك تحدید 

تعلق بتفضیالت التعلیم والنقل لكل طالب. إذا كنت تواجھ مشكلة في تسجیل الدخول أو ال یمكنك الوصول  والتي ت 
بة نصائح استكشاف  ، فیمكن لمكتب المدرسة الرئیسي مساعدتك، أو یمكنك تجرParentVUE صفحة إلى

. إذا troubleshooting tips available on the website األخطاء وإصالحھا المتاحة على موقع الویب 
اتصلت بمدرستك وتركت رسالة تحمل اسمك ورقم ھاتفك، فسیرد علیك أحد الموظفین. إن ردك ضروري  

  قبل یوم إذا لم نتلقى ردك . تموز (یولیو)   20 قبل یوم تفضیالتك  ب  إبالغنا، لذا یرجى فصل الخریفخطیط لللت
 المختلط. تقدیم التعلیم نموذج  ) في أطفالك( طفلك ، فسیتم تسجیل 20

ونرد بأسرع ما   engage@apsva.usما زلنا نتلقى عدًدا كبیًرا من األسئلة من خالل البرید اإللكتروني 
قبل إرسال سؤال جدید   website FAQ on theعلى الموقع   FAQاألسئلة الشائعة  مراجعة یمكن. یرجى 

نماذج التعلیم یومیًا، استناًدا إلى األسئلة التي نتلقاھا. ال یمكن  تحدیث األسئلة الشائعة وصفحات   یتم أنھ إلینا، حیث 
أن  ، حیث ةالحالی مرحلةفي ال  دراسیةوالجداول الالمطروحة ت مساقالبعض ااإلجابة عن بعض األسئلة المتعلقة ب 

 . تتعلق بأعداد الموظفین وتوزیعھم بناًء على تسجیل الطالب واعتبارات  ھاسیتم اتخاذ ھذه القرارات مثل  

من   و)تموز (یولی  14یوم الثالثاء المقبل  Town Town Hall قاعة المدینة  افتراضیًا في  اجتماًعاسأستضیف 
رس.  اللعودة إلى المد  العامة  آرلینغتونمدارس األسئلة حول خطة  جابة عن مساًء إل 8:00إلى  6:30الساعة 

العام للتعلیم  شرف ، مساعد المBridget Loftو  Monique O’Gradyسینضم إلّي رئیس مجلس المدرسة 
حی�ا    Facebook  الفیسبوكو Microsoft Teamsعلى  Town Hall اجتماع قاعة المدینة سیتم بث والتعلم. 

.  Arlington Public Schools Facebook page    على الفیسبوك العامة  آرلینغتون مدارس  على صفحة 
المزید من التفاصیل حول كیفیة الوصول إلى الترجمة الفوریة من   سنقدم لكم على حفظ ھذا التاریخ و  مأشجعك
 في وقت الحق من ھذا األسبوع.  School Talkخالل 

خالل عطلة نھایة  تي وردت إلینا  األسئلة ال على أساس، ھناك بعض النقاط التي أود التأكید علیھا ھذه األثناءفي 
 األسبوع: 

نحن نتفھم أن ھناك قرارات صعبة   خیاًرا بدوام كامل في المدرسة:  العامة   آرلینغتون مدارس  طرح • لماذا ال ت
غیر ممكن في ھذا  س الدوام الكامل في المدارس الذي یقوم على أسایجب اتخاذھا مع كال النموذجین. السیناریو 

فرجینیا  في وزارة الصحة و الصادرة عن مركز السیطرة على األمراض  التباعد الجسديبسبب متطلبات  الوقت 

https://www.apsva.us/engage/planning-for-reopening-schools/selection-process-for-families/
https://www.apsva.us/family-access-center/
mailto:engage@apsva.us
https://www.apsva.us/engage/planning-for-reopening-schools/reopening-frequently-asked-questions/
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/HQAdD-JWPo0w-JNdNmc_YA%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRgzPRpP0QraHR0cHM6Ly9mYWNlYm9vay5jb20vQXJsaW5ndG9uUHVibGljU2Nob29sc1cHc2Nob29sbUIKAEbpwOteY2nMNFIVY2F0aGVyaW5lb2FAZ21haWwuY29tWAQAAAAB


من عدد الطالب والموظفین الذین یمكن أن یكونوا   إن التباعد الجسدي یحد ومسؤولي الصحة المحلیین. 
في جزء  نصف الطالب في المدرسة تواجد  ب مختلط قت، لذلك یسمح النموذج الوأي داخل المدرسة في موجودین 

 والحافالت.سعات الغرف الصفیة تقلیل  من األسبوع بغرض 

إذا تحسنت الظروف الصحیة وتم   إذا تحسنت الظروف الصحیة:  العامة  آرلینغتون مدارس • ما الذي ستفعلھ 
  العامة   آرلینغتونمدارس لالصحیة بطریقة تسمح شتراطات وغیرھا من االتعلیمات التباعد الجسدي تعدیل  

 في ذلك الوقت.  الدوام في المدارسسنعید تقییم حالة إننا لجمیع الطالب، ف بشكلھ العاديباستئناف التعلیم 

مراقبة   مستمرون في حن ن  إذا ساءت الظروف الصحیة:  العامة  آرلینغتون مدارس • ما الذي ستفعلھ 
كز مكافحة األمراض والوقایة منھا ومسؤولي الصحة  مر  الصادرة عن  COVID-19المتعلقة بجائحة  ات التوجیھ

في المدرسة على  التعلیم المختلط  نموذج  توقف تطبیق . ی ة یومی  بصفةالمحلیین  المسؤولین على مستوى الوالیة و
الوالیة. إذا كانت البیانات والتوصیات  المعتمدة من فتح المن خطة إعادة  3المرحلة  بدء السنة الدراسیة أثناء 

الطالب  إغالق المدارس، فسینتقل دعي تست  آرلینغتونالصحیة الصادرة عن قسم الصحة العامة في مقاطعة 
من حیث الجوھر  التعلم عن بعد بدوام كامل مماثل نموذج إلى   تعلیم الخلیطنموذج الوالموظفون المشاركون في  

معلم / متزامن وتعلیم  التعلیم بقیادة والذي سیشتمل على مزیج من القائم حالی�ا  لنموذج التعلم عن بعد بدوام كامل 
 غیر متزامن. 

في كال النموذجین، سیتم تقدیم محتوى   الربیع الماضي:  ما كان علیھ في ف سیكون التعلم عن بعد مختلفًا ع • كی 
،  Virginia standards of learning الدراسیة التي تتطلبھا معاییر فیرجینیا للتعلم ات مساقجدید وجمیع ال

، وسیكون الحضور مطلوبًا وسیتلقى جمیع الطالب تفاعًال متكرًرا مع  ألعمال الطالب  إعطاء درجات وسیتم 
ا  تعلیمً معلم و ي یقوده ذ المجدول المتزامن / ال تعلم عن بعد مزیًجا من التعلیم الالمعلمین وزمالء الدراسة. سیشمل 

بالشبكة  توفیر األجھزة واالتصال جري حالی�ا  غیر متزامن / مستقل، في مجموعات صغیرة أو كصف كامل. ی 
 لجمیع الطالب حتى یتمكن الجمیع من الوصول إلى أدوات التعلم عن بعد. 

لنموذج  في حالة ا التعلیموقت سیكون   الخیار المختلط: الیوم الدراسي وانتھائھ في حالة • ما ھي أوقات بدء 
تباعد داخل الحافالت  متطلبات الیؤدي تطبیق ، قد على أیة حالالیوم الدراسي العادي؛ مثل المختلط ھو نفسھ 

بعض التأخیر في بدء الیوم الدراسي وانتھائھ، ما یعني أن  درجات الحرارة ومتطلبات غسل الیدین  ات ص ووفح
  ةالطالب. لم یتم اتخاذ أی  فئات منأو ینتھي في أوقات مختلفة عن المعتاد بالنسبة لبعض قد یبدأ الیوم الدراسي 

تم تقدیم جدول زمني نموذجي  لقد  . 2021-2020 سنة الدراسیةد للد قرارات حتى اآلن بشأن عملیات یوم مم
ما قد یستلزمھ  محة سریعة علیعطیك ل level sample weekly schedule-high ي عالي المستوىأسبوع

 . الیوم الدراسي

التعلم عن بعد بدوام  حالة صل في  واالتعلى على ثقافة المدرسة و العامة   آرلینغتون مدارس تحافظ  س • كیف 
رسھم. ستعتمد  اكل جھد ممكن لتجمیع الطالب والمعلمین من مد  العامة  آرلینغتون مدارس ستبذل  كامل:

حصل  . على سبیل المثال، إذا المسجلین  والطالب  وفرین الموظفین المت أعداد المجموعات والمھام النھائیة على 
سجلوا  مجموعة كبیرة من الطالب  إال أن، ا التعلیم االفتراضيختارواموظفین فقط   5دى مدرسة معینة كان لو

مزید  یكون ھناك . س عطاء بع المساقات ، فقد یلزم تعیین موظفین من مدارس أخرى إل للتعلم عن بعد بدوام كامل
یمكننا البدء في  حیث   ،قد ثبتت الطالب الموظفین عداد أكون تفي بدایة أغسطس، عندما  متاحة من المعلومات 

 . توزیع الطالب رئیسیة و الجداول ال عداد إ

https://www.apsva.us/engage/planning-for-reopening-schools/sample-schedules/


ذي  تعلیم النموذج ال، بغض النظر عن الصفوفلمدرسة لجمیع ى الإعودة آمنة وقویة  إتاحة نحن ملتزمون ب
  مة ورعایة األطفال والنقل السالللتركیز على  تموز (یولیو)   13یجتمع فریق العمل لدینا یوم االثنین س ھ. ونختار ی

 . م. شكًرا لك تموز (یولیو)  14 یوم على االنضمام إلینا في قاعة المدینة في   م وأشجعك
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