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 التوقعات بشأن االندماج مع أولياء األمور

 20-2019الخطة التعليمية للفترة المتبقية من العام الدراسي 

 

 
فيما يلي                    ً   ساعة بحد أقصى يومي ا). 3.5دقيقة من العمل المستقل لكل مادة في كل يوم دراسي ( 30من المتوقع أن يقضي طلبة الصفوف من السادس إلى الثاني عشر 

 توجيهات بشأن الحد األقصى اليومي اللتزام الطالب.
ا ضئيال  من التوقعات التعليمية النموذجية، وذلك كي ي ً       ً                                           يمثل هذا قدر   تالءم مع الصحة االجتماعية العاطفية للطلبة والمعلمين           

 أثناء تلك الفترة الزمنية غير المسبوقة.
ُ                                                                        ُ      ُ  ّ           ن درك تمام اإلدراك أنه قد يصع ب على الطلبة في بعض األحيان الحفاظ على كامل اندماجهم في أنشطة التعلم عن ب عد، ون قد ر هذا األمر نوصي بأن يتعاون المعلمون،  .ُ                          

ا؛ من أجل تعزيز عمليات التواصل التي تضمن تقدير الطلبة ألهمية إتمام المهام األكاديمية في الوقت الذي ي وشكون فيهوالطلبة، وأو ً                                                                                                  ُ          لياء األمور مع   على إنهاء             
ساس لعملية التعلم التي ستجري في العام سيتم تذكير الطلبة بأن الدروس التي يتعلمونها هذا العام ستكون بمثابة أ .21-2020هذا العام الدراسي واالستعداد للعام الدراسي 

ً                                                                                                   ي عد  هذا األمر مهم ا في المقررات المتتابعة بصفة خاصة وفي تلك المقررات الدراسية ذات الطبيعة التراكمية على وجه التحديد. المقبل.              ّ  ُ 
 
 
 

يرجى العلم أن هذا المستند يتضمن بعض                ُ                                                   القائمة بين األ سر والمدارس حيث تعتبرها أحد الركائز األساسية للنجاح.ُ                                         ت درك مدارس أرلنغتون العامة أهمية الشراكة 
ا من موقع مدارس أرلينغتون العا6التوصيات ألولياء األمور واألوصياء فيما يتعلق بكيفية تنظيم اليوم لطفلهم (انظر الصفحة  ً                               )، ويمكن العثور على هذا المستند أيض  مة                                   

 .learning-of-apsva.us/continuity على الويب
 وفي ضوء ذلك، ننصح بأن يتواصل المعلمون مع أولياء األمور بصفة منتظمة للتأكد من وعيهم وقدرتهم 

 على دعم خطط التعلم الموضوعة لدعم أبنائهم الطلبة.
 
 
 

ي يكون لها متطلبات كفاءة، لن ) التCTE)، والتعليم المهني والفني (DE               ُ     )، والتعليم عن ب عد (IB)، والبكالوريا الدولية (APباستثناء مواد اإللحاق المتقدم (
لضمان فرص تعلم متساوية، اخترنا التركيز على مادة التعلم يجري تدريس أي محتوى جديد أو إعطاء درجات عليه وذلك فيما يتعلق بالفترة المتبقية من العام الدراسي. 

، سوف تتناول 21-2020خالل الجزء األول من العام الدراسي  ة الدراسية األخرى.التي سبق تدريسها وعلى المفاهيم التأسيسية في جميع مقررات مدارس أرلنغتون العام
                                                                        ً                                        المقررات الدراسية المتتابعة معايير القوة التي كان من المقرر تقديمها عادة  خالل الربع الرابع من هذا العام الدراسي.

 
ّ                       توقعات م عم مة لجميع نواحي المحتوى   ُ         

 دام أساليب التدريس التي تتمحور حول الطالب، حيث إن عملنا يهدف إلى تلبية احتياجات التعلم الفردية والجماعية لجميع الطلبة.تلتزم مدارس أرلنغتون العامة باستخ
 سوف يستخدم المعلمون مجموعة واسعة من منهجيات التعلم خالل عملية تطويرهم لألنشطة التعليمية وتطبيقهم لها.

                    ً           يقوم المعلمون أسبوعي ا بما يلي:
 حة فرص منتظمة للطلبة لالنخراط في عملية التعلم.إتا •
لية: فيديو، أو مقطع فيما يتعلق بالطلبة المحتاجين إلى إعادة تقييم، تقديم درس واحد قصير على األقل من خالل المعلم أو بتطبيق أسلوب تدريس اللغة التواص •

 الموارد الرقمية.سردي، أو برنامج تعليمي مدمج في أحد  PowerPointصوتي، أو عرض 
ّ                                                                                        فيما يتعلق بالطلبة مم ن هم في مستوى جيد، تقديم أنشطة إثرائية أو تطبيقية على المحتوى التعليمي الذي سبق تدريسه. •                      
 Canvas، أو عقد مؤتمرات عبر منصة Microsoft Teamsتنظيم مكتب افتراضي لمدة ساعة واحدة على األقل للطلبة لطرح األسئلة عبر  •

 اإللكترونية. Canvasأو لوحة للمناقشة/دردشة عبر منصة  اإللكترونية،
    ُّ                            تتب ع مسار مشاركة الطلبة وفهمهم. •

 باستمرار، يقوم المعلمون بما يلي:
مهم.المستمر فيما يتعلق بالطلبة المحتاجين إلى إعادة تقييم، تعيين مهمة أداء تتعلق بمعايير القوة التي يجب عليهم إثبات إتقانهم لها مع التحقق  •                   ُّ    معهم من مستوى تقد 

 التوقعات بشأن اندماج الطلبة 

https://apsva.us/continuity-of-learning
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 فصول التعلم عبر شبكة اإلنترنت وفصول التعلم الهجين/المتمازج

                                                   ّ                                       عبر مدارس أرلنغتون العامة االفتراضية أو غيرها من مقد مي الخدمات في مواصلة المنهاج التعليمي.في فصول التعلم اإللكتروني     ً كامال  سوف يستمر الطلبة المسجلون 
     ُ                                            ُّ                                                                     سوف ت واصل فصول التعلم عبر شبكة اإلنترنت تقديم تعل م جديد، وتعيين مهام تعليمية جديدة، وإدارة تقييمات جديدة للصف الدراسي.

 الهجين/المتمازج عبر شبكة اإلنترنت (تلك الفصول التعليمية التي تتطلب االندماج المستمر للطلبة  فيما يتعلق بالطلبة المسجلين في فصول التعلم
وا درجات على عملهم الجاري. َ                           مع معلميهم وجه ا لوجه)، لن ينخرط هؤالء الطلبة مع محتوى جديد، ولن ي عط    ُ                                                  ً               

 
 
 

  تحديد الدرجات  

ا من يوم الجمعة ) إلVDOEأشارت وزارة التعليم في والية فرجينيا ( ً                 ى أنه سيتم ترفيع الطلبة ذوي المستوى األكاديمي الجيد اعتبار  إلى الصف  2020مارس  13                                                        
 يشمل هذا القرار المتخرجين. التالي.

 ) فيما يتعلق بمتطلبات التخرج، ومنح رصيد العالمات، واستمرار التعلم.VDOEمن المعلومات من وزارة التعليم في والية فرجينيا (لمزيد  هذا الرابطراجع 
 )ومنح رصيد العالمات، واستمرار التعلم ) الخاص بمتطلبات التخرج،VDOEا (دليل وزارة التعليم في والية فرجيني)

 للطلبة إنجاز الطالبسوف تسرد بطاقات التقارير النهائية  -فيما يتعلق بفصول العام الكامل والفصول الفصلية 
 حتى نهاية الربع الثالث.

 ن نهائي.فيما يتعلق بفصول العام الكامل، يتم حساب الدرجات النهائية على أساس األرباع الثالثة األولى من العام الدراسي؛ لن يكون هناك امتحا
ْ                                       فيما يتعلق بالفصول الفصلية التي ع ق دت  خالل الفصل الدراسي الثاني، يتم حساب ال   ِ  ُ  درجات النهائية على أساس الربع الثالث؛ لن يكون هناك امتحان نهائي.                                

ا من يوم الجمعةE) أو راسب (Dالذين حصلوا على تقدير نهائي ضعيف (—فيما يتعلق بالطلبة ذوي المستوى األكاديمي غير الجيد ً                ) اعتبار          
ا في معاي—2020مارس  13الموافق  ً          من المفترض أن ي ظهر هؤالء الطلبة تميز  إذا أثبت هؤالء الطلبة إتقانهم                ُ  ّ                                          ير القوة التي ي حد دها المعلم؛ لكي يتمكنوا من تحسين درجاتهم.              ُ                    

). سوف يواصل المعلمون العمل مع الطلبة حتى نهاية العام الدراسي؛ C) إلى مقبول (D) أو من ضعيف (D) إلى ضعيف (Eلهذه المعايير، يتم تغيير درجاتهم من راسب (
ّ                                                الفرص التي ت مك نهم من الوصول إلى مرحلة إتقان المعايير المحددة.لكي يوضحوا لهم    ُ            

)، B) إلى جيد (C) أو ما فوقه) فرصة تحسين درجاتهم من مقبول (C    ُ                                                                         سوف ي تاح للطلبة ذوي الوضع األكاديمي الجيد (الذين حصلوا على تقدير نهائي مقبول (
ا (Bأو من جيد ( التطبيقية ذات الصلة بالتعلم الذي سبق تدريسه (خالل األرباع الثالثة األولى) والتي يتم تطويرها حسب  وذلك باستكمال األنشطة )،A           ً    ) إلى جيد جد 

يواصل المعلمون إجراءات التحقق مع هؤالء الطلبة حتى نهاية العام الدراسي؛ لكي ينخرطوا في الحوار  ).CLTsرؤية المعلم، و/أو من خالل فرق التعلم التعاوني (
   ُّ    عل مهم.القائم حول ت

 
 بطاقات التقارير

َ                                             بطاقات تقارير الربع الثالث، وذلك حسبما تقر ر  مع بداية يوم الحادي والعشرين من إبريل، ولن  ParentVUE                               ُ            سوف ينشر قسم خدمات المعلومات لأل سر على حساب   ّ                                          
 تشتمل بطاقات التقارير على تقييم نهائي.

، والدرجة النهائية للمادة، والدرجات عن األرباع MP3سوف تشتمل بطاقات التقارير النهائية على التعليقات المعيارية لمدارس أرلنغتون العامة بشأن صيغة 
 ام الدراسي.لن تشتمل بطاقات التقارير على درجات الفصل الدراسي، واالمتحان، والربع الرابع من الع الثالثة األولى من العام الدراسي.

 
 تعقيبات للطلبة

سوف يستخدم المعلمون التعليقات في نظام  سوف يستمر المعلمون في تقديم مالحظاتهم وتعليقاتهم للطلبة على الرغم من عدم وجود آلية لوضع درجات رسمية.
Synergy .م الطلبة م                   ُ                                 ُّ         لتزويد الطلبة واأل سر بالمعلومات المتعلقة بمستوى تقد   التعليقات التالية:    ُ    َ   سوف ت ستخد 

                ُ                                   ُ                            توضح للطلبة واأل سر أن الطالب أرسل الواجب ولكنه لم ي نهي هذا الجزء أو هذه األجزاء. غير مكتمل: •
                ُ                                         توضح للطلبة واأل سر أن الطالب قد استكمل جميع أجزاء الواجب  مكتمل: •

 بنجاح وال يحتاج ألي مراجعة.
               ً                                      سل الواجب كامال  ولكن عليه تنقيح الواجب وإعادة إرساله.               ُ                  توضح للطلبة واأل سر أن الطالب قد أر يحتاج مراجعة: •

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-grad-credits.shtml
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ا  ً   سوف يستخدم المعلمون أيض                        Public Notes .لتزويد الطلبة واأل سر بتعليقات سردية دقيقة                        ُ                  
 Canvas) في التقييم النهائي لهم، والذين لم ينخرطوا بفعالية مع معلمهم عبر شبكة E) أو راسب (Dفيما يتعلق بالطلبة الذين حصلوا على درجة ضعيف (

اإلنترنت أو تقديم أي سبب آخر                                        ً     ً                               ُ                                             اإللكترونية، مع سعي معلمهم أو المرشد سعي ا حثيث ا إلى إدماجهم معهم وتقديم ما ي ثبت عدم قدرة هؤالء الطلبة على الوصول إلى شبكة 
ّ                    ي بر ر عدم انخراطهم في ج                                             ُ                                                  هود إعادة التقييم المستمرة، من المحتمل أن ي تاح لهؤالء الطلبة فرصة للمشاركة في المدرسة الصيفية. ُ 

 
 الطلبة الملتحقون بفصول التسجيل المزدوجة

ً                                              انتقلت كلية شمال فرجينيا المجتمعية إلى نموذج التعليم اإللكتروني تمام ا فيما يتعلق بالجزء المتبقي من العام الدراسي  للحصول على رصيد درجات من  .2019-20                                                                  
ولهذا السبب سوف يدرس طلبة مدارس أرلنغتون العامة  كلية شمال فرجينيا المجتمعية، يتعين على الطالب دراسة جميع المواد الدراسية واستكمال جميع المواد المقررة.

يحصل الطلبة على العالمات التالية في كشف  ا أنهم سيخضعون لتقييم إجمالي.الملتحقين بفصول التسجيل المزدوجة موضوعات جديدة، وسوف يستلمون واجبات جديدة كم
 درجات كلية شمال فرجينيا المجتمعية:

– P+ ) ناجح بتقدير مقبولC:لن يؤثر التقييم  ينطبق على التحويل بين الكليات، والتعليم الفني، والمقررات التطويرية. ) أو ما فوقهP في معدل الطالب +
 بكلية شمال فرجينيا المجتمعية.التراكمي 

P-  –  ناجح بتقدير ضعيفD: .لن يؤثر التقييم  ينطبق على التحويل بين الكليات، والتعليم الفني، والمقررات التطويريةP-  في معدل الطالب التراكمي بكلية
 شمال فرجينيا المجتمعية.

W  – :عقوبة، وذلك بمقتضى سياسة كلية شمال فرجينيا المجتمعية يجوز للطالب أن ينسحب حتى آخر يوم في التعليم دون منسحب 
 .11)؛ الرسالة 19ودليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد  5.6.0

I  - :يجوز لعضو الكلية والطالب الموافقة على اإلعداد الستكمال متطلبات المقررات المتبقية في الفصل الدراسي التالي، وذلك بمقتضى  غير مكتمل
 .5.6.0شمال فرجينيا المجتمعية سياسة كلية 

ّ          توضح بطاقة تقارير مدارس أرلنغتون العامة الدرجات التي حصل عليها الطالب خالل فترات التصحيح الثالث بنظام الحروف، وت شك ل تلك الف ترات مدة العام الدراسي                                                                                                              ُ  
قد تختلف هذه الدرجة عن درجة الطالب في كشف  عامة في المادة الدراسية.ُ                                                                   ت ستخدم الدرجات الثالث تلك في حساب الدرجة النهائية لمدارس أرلنغتون ال .2019-20

 درجات كلية شمال فرجينيا المجتمعية.
ومع ذلك، يتعين  ) في كشوف درجات كلية شمال فرجينيا المجتمعية.A، B، C، D ُ                                                                          ي تاح للطلبة كذلك خيار الحصول على الدرجة التي حصلوا عليها بنظام الحروف (مثل 

ا، كما أن هذا الطلب غير قابل للرد.عليهم  يتعين على الطلبة الراغبين في الحصول على الدرجات بنظام الحروف المبادرة بتقديم هذا الطلب لكل فصل              ً                                   طلب ذلك تحديد 
ِ    دراسي على ح دة. موظفو مدارس أرلنغتون العامة مع الطلبة لدعم عملية يتعاون                                                          ُ                           تعمل كلية شمال فرجينيا المجتمعية على هذه المنهجية، وسوف ت علن عنها في األيام المقبلة.           

ُ                                   ت طالب كليات فرجينيا المجتمعية كلية                                                                              ً                              بمجرد تقديم الطالب طلب للحصول على الدرجات بنظام الحروف، يكون هذا الطلب نهائي ا وغير قابل للتغيير أو اإللغاء. اتخاذ القرار.
يتعين على طلبة كلية شمال فرجينيا المجتمعية تقديم طلبهم غير القابل للرد والمعني بطلب الحصول على  واالحتفاظ بها.شمال فرجينيا المجتمعية بتوثيق طلبات جميع الطلبة 

ات الرجاء مالحظة أنه يجوز أن يستلم طلبة التسجيل المزدوج الدرج الدرجات بنظام الحروف في موعد أقصاه اليوم السابق آلخر يوم دراسي في فصل الربيع الخاص بهم.
يسجلون الدرجات في نظام  بنظام الحروف فقط من كلية شمال فرجينيا المجتمعية إذا كان معلمو التسجيل المزدوج يستخدمون ممارسات التقييم المعتمدة للكلية وكانوا

Canvas .الخاص بكلية شمال فرجينيا المجتمعية 
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 يةالتوقعات التعليمية لمتعلمي اللغة اإلنجليز

 

 
 تياجات األفراد.                                                              ُ                                                            أرلينغتون العامة تتعهد بدعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ودعم أ سرهم عن طريق توفير مجموعة من األنشطة والخيارات المصممة وفق احمدارس 

ُ         ع الطلبة الوصول إليها والتي يسه ل فهمها.الخطة تم وضعها بمرونة ومن خالل مجموعة من الموارد للسماح للمعلمين وحاملي الحقائب بالتعاون في أنشطة التعلم التي يستطي                                
من حصول الطالب على                                                                                                     ّ                        يتواصل حاملو الحقائب مع غيرهم من معلمي التعليم الخاص الذين يقدمون الخدمات للطلبة بحسب الحاالت المعني ين بها، وذلك بهدف التأكد

 قد يشتمل هذا على: الدعم الالزم للتعليم الخاص.
 اإللكترونية Canvasواجبات وتنظيمها في منصة مراجعة خطوات أداء أحد ال •
 مساعدة الطالب في ترتيب مهامه بحسب األولوية •
 توفير المنظمات البيانية •
 التأكد من وجود التجهيزات في مكانها الصحيح، كأجهزة الصوت •
                 ّ                              ً              تدريس مهارات معي نة أو مهارات يلزم توافرها مسبق ا إلتمام الواجب •
 الرياضياتضبط مستوى القراءة أو  •
 توضيح التعليمات المكتوبة •
 اختصار الواجبات لتوضيحها •
ّ                                           ُّ        تقييم المدى الذي يستطيع ولي  األمر، أو الوصي، أو األسرة في إطاره دعم تعل م الطالب •                            
ّ       محادثة فيديو (في حضور ولي  األمر) •                          

 
 الخدمات المرتبطة بالتعليم الخاص

                     ّ                                             لتحقيق ذلك، يتعاون مقد مو الخدمات ذات الصلة مع معلمي التعليم الخاص               ُّ                               التأكد من تمك ن الطلبة من الوصول إلى التعليم.          ّ                              يقع على مقد مي الخدمات ذات الصلة مسؤولية 
لصلة جلسة تشاور عالوة على ذلك، يعقد مقدمو الخدمات ذات ا في تصميم أنشطة تعليمية يمكن الوصول إليها، أو في تهيئة أنشطة قائمة بالفعل لكي تتالءم مع التعلم المنزلي.

ُ                          مع ولي األمر، حال مواجهة أحد الطلبة أو أولياء األمور مصاعب تح ول دون وصوله إلى التعليم.  قد يشمل هذا                                                           
e-m ية مباشرة عقد محادثة عبر البريد اإللكتروني، أو الهاتف، أو الفيديو، إال أن هذا يجري باستخدام نموذج تدريب أسري، وال يشمل تقديم خدمات عالج 

 بة عن طريق أي من نماذج التواصل تلك.للطل
 

)، وبرنامج شرايفر MIPAالمهارات الحياتية الوظيفية، وبرامج التدخل المتعدد للطلبة المصابين بالتوحد ( التعليم بشأن البرامج على مستوى المقاطعة:
)Shriver( 

ا لهؤالء الطلبة  ً                سي قد م المعلمون تعليم قائم على معايير وم عد  خصيص       ّ  ُ ّ  يعتمد تواتر الوحدات الجديدة المرسلة إلى ولي   لمساعدتهم في الوصول إلى منهج التعليم العام. ُ  ّ                                                                              
                                                                    ً  إن الهدف هو مساعدة الطلبة في الحفاظ على المهارات التي اكتسبوها سابق ا. األمر على المسار الفردي لكل طالب في عملية التعلم.

 
 
 

 وفق احتياجات األفراد.مدارس أرلينغتون العامة تتعهد بدعم الطلبة ذوي االحتياجات اللغوية ودعم أسرهم عن طريق توفير مجموعة من األنشطة والخيارات المصممة 
 التالية:يتعاون مدرسو متعلمي اللغة اإلنجليزية مع معلمي التعليم العام في دعم متعلمي اللغة اإلنجليزية من خالل الطرق 

 ) عند وضع أنشطة التعلم وعند تعديلها.6، أو 4، أو 3، أو 2، أو 1مراعاة مستوى إتقان اللغة اإلنجليزية للطالب ( •
 دمج مهارات التحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة في تعليم محتوى تطوير اللغة اإلنجليزية  •

 حتى يتم التدرب عليها أثناء تعلم المحتوى.
من هم في                                                                                                                         ِ   التعلم إلى مستويات إتقان اللغة اإلنجليزية (بما في ذلك التأكد من أن التوجيهات التعليمية يسهل الوصول إليها ويسهل فهمها من ق بل توفير دعم  •

 ).2و 1مستويات إتقان اللغة اإلنجليزية 
 عرض المعلومات بتنسيقات كثيرة مثل الدعم الصوتي والدعم المرئي. •

 التوقعات التعليمية للتعليم الخاص
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 التقنية

 )SELالتعلم االجتماعي العاطفي (

 ذج وأمثلة للمفاهيم الرئيسية.إعداد نما •
 بناء المعرفة األساسية للطلبة لدعم قدرتهم على فهم اللغة األكاديمية. •
 الحث على استخدام الترتيبات والتجهيزات المسموح بها وفق ما هو مطلوب، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال ال الحصر: •

 قواميس اللغة اإلنجليزية و/أو القواميس ثنائية اللغة، «
 توفير وقت إضافي «
ٍ                 القراءة بصوت عال  أو الدعم الصوتي «                 

 التعرف على نقاط القوة لدى الطلبة واستخدامها للمساعدة في تطوير اللغة لديهم. •
 الخاصة بطلبة بعينهم. 504واجتماعات  IEP                                                                       ُ                        كما أن معلمي اللغة اإلنجليزية يقومون بصفة متكررة بالمراجعة مع الطلبة واأل سر ويشاركون في اجتماعات 

 
 
 

• :Canvas   يقدم المعلمون محتوى المقرر الدراسي، والواجبات، والموارد لفصولهم الدراسية عبر منصةCanvas .يستطيع المعلمون االجتماع  اإللكترونية
 .Microsoft Teamsعبر برنامج  Canvasبالطلبة داخل منصة 

•  :Microsoft Teams  يسمح برنامج  المعلمون، والطلبة، وأولياء األمور من التفاعل االفتراضي.سوف يتمكنMicrosoft Teams  للمعلمين بالتحدث مع الطلبة، وتقديم
 التعليم والتوجيه حول الواجبات، والتواصل مع أولياء األمور.

يقدمها برنامج زووم ال توفر أي تأكيد بشأن خصوصية بيانات الطلبة وال مستوى الخدمة المجانية التي  .برنامج زووم ليس منصة معتمدة بمدارس أرلنغتون العامة •
ْ                 أك دت  مدارس أرلنغتون  ) أم ال.FERPA                                           ُ  ّ           ُ ّ                                                    يتضح ما إذا كانت بنود الخدمة القياسية التي ت طب قها زووم ت لب ي متطلبات قانون الحقوق التعليمية والخصوصية األسرية (   ّ  

تشاورنا مع أنظمة مدرسية أخرى في  .Microsoft Teams) مع خدمة االجتماعات FERPAوالخصوصية األسرية (العامة على توافق قانون الحقوق التعليمية 
في حين أنه من الواضح أن بائعي الخدمات، مثل زووم، يعملون على توسيع نطاق هذه العروض بأصدق النوايا، إال أنه من  الجوار، وقد اتخذ جميعهم مواقف مماثلة.

ْ                                      ألدوات المعتمدة من مدارس أرلنغتون العامة والتي خضعت  للفحص والتدقيق لصالح استخدام الطلبة.األفضل استخدام ا                                                   
 
 
 

 دروس التعلم االجتماعي العاطفي للمدارس المتوسطة (اإلعدادية)
                                             ً                                     تتناول إدارة العواطف والمشاركة الوجدانية، فضال  عن إتاحة استراتيجيات للحد من التوتر يقدم الفريق االستشاري للمدارس المتوسطة (اإلعدادية) موضوعات دراسية 

يسجل مستشارو المدارس المتوسطة (اإلعدادية)  المتاحة لهم بموجب اتفاقية الترخيص المبرمة من جانبنا مع لجنة الطفولة. Second Stepللطلبة، باستخدام موارد شركة 
ا على أشرطة  ً             دروس   اإللكترونية حيث يستطيع الطلبة مشاهدة الفيديو عبر رابط يضعه المستشار المدرسي. Canvas                                ً            فيديو، ويعملون على تحميلها أسبوعي ا على شبكة    

 يخضع التسلسل المحدد للدروس لمستوى كل صف دراسي.
ي لمدارس أرلنغتون العامة لكي يتعلموا كيفية إدارة الحوار مع أبنائهم، ووضع يتوافر ألولياء األمور مجموعة من موارد الصحة العقلية على الموقع اإللكتروني الرئيس

عة متاحة للطلبة يوجد ).  (resources-health-learning/mental-of-apsva.us/continuity/أعمال روتينية محددة، وممارسة العافية                      َّ                كذلك أنشطة وموارد موس 
ا، يوفر المعلمون والموظفون وسيلة اتصال مباشرة بمستشار  التي لم تشملها خطتنا المعنية بالتعلم االجتماعي العاطفي المستمر. Second Stepمن دروس شركة  ً                                                       وأخير      

 معني بتعاطي المخدرات، وذلك للفحص والتحقيق عند الحاجة.المدرسة، أو االختصاصي النفسي، أو االختصاصي االجتماعي، أو المستشار ال
  motere-19-https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid2.pdf-phase-guidance-teaching-تتوافر موارد/اقتراحات إضافية عبر 

 
 دروس التعلم االجتماعي العاطفي للمدارس الثانوية

ّ                                                     سوف ت رك ز الفرق االستشارية للمدارس الثانوية على تقديم الدروس  هة للتعلم االجتماعي العاطفي في عروض أسبوعية باستخدام مصادر القوة، وبرنامج قائم     ُ        َّ                                                                              الموج 
ا) يناقشون فيها قوة السخاء على سبيل المثال. على األمل/المساعدة/نقاط القوة. ً                                            تظهر الفرق المدرسية بنفسها عبر فيديوهات (وي حتمل ظهور الطلبة أيض   ُ            ي تيح مستشارو                                            ُ                    

ع الطلبة على المتابعة األسبوعية لمعرفة موطن القوة التالي. المدارس الثانوية ّ                                                         هذه الفيديوهات أسبوعي ا عبر رابط وت شج    ُ            ً                      
ا إلى دروس الوعي الذاتي الوظيفي واستكشاف الذات، فضال  عن غي ً                                                    ً      ت تيح الفرق االستشارية للمدارس الثانوية للطلبة إمكانية الوصول أيض  ُ   َّ   رها من المزايا الم ضم نة  ُ                                                                               

 .Navianceفي 

https://apsva.us/continuity-of-learning/mental-health-resources/
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote-teaching-guidance-phase-2.pdf
https://cfccdn.blob.core.windows.net/static/pdf/covid-19-remote-teaching-guidance-phase-2.pdf
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  اقتراحات للتعلم في المنزل  

 وضع جدول
ا عن المدرسة بشكل منتج.                        ُ               من الضروري أن تتعاون األ سر مع المعلمين                                                                                      ً                        يحتاج طالب المدارس المتوسطة (اإلعدادية) والثانوية إلى الدعم والتوجيه الستخدام الوقت بعيد 

ّ                            تأك د من معرفة ساعات عمل كل من  لضمان استمرار األطفال في التعلم والنمو خالل هذه األوقات الفريدة في صعوبتها.ومستشاري المدارس لتطوير بنية والحفاظ عليها    
ل مع كل منهما مرة  واحدة  على األقل كل أسبوع. المعلم والمستشار. َ                 ً      ً                    تواص      

 
 وضع جدول يومي

 منتج النهائي.وضع روتين كأسرة لالرتقاء بالملكية الجماعية وزيادة االستثمار في ال •
 إيقاظ األطفال في نفس الوقت الذي اعتادوا االستيقاظ فيه عندما كانت المدارس مفتوحة. •
 الحرص على خلود األطفال إلى النوم في نفس الوقت الذي اعتادوا النوم فيه عندما كانت المدارس مفتوحة. •
                  ُّ                                         حث األطفال على تجن ب األطعمة الغنية بالدهون، والسكر، والملح.  تناول اإلفطار والغداء أثناء اليوم. •
 الحرص على ارتداء األطفال للمالبس كما لو كانوا يغادرون المنزل كل يوم. •
ّ                               متى أمكنك، وف ر لألطفال مساحة خالية من الفوضى وعوامل التشتت لت مك نهم من التركيز على التعلم طوال •   ُ                                              ّ              

 "اليوم الدراسي".
                                                   ّ                 تضمين الجدول اليومي بفترات راحة قصيرة من العمل المت سم بكثرة الجلوس.الحرص على  •
 تشجيع الطلبة على التفاعل مع أقرانهم بطريقة ظاهرية خالل النهار. •
 التحدث مع أطفالك حول المواد األكاديمية وحول أصدقائهم. •
 مراجعة الجدول بصفة منتظمة وإجراء التعديالت عند الحاجة. •

 
ا إلى جداول العمل المنزلي.جدول يومي اختياري                           ً                ً                           هذا الجدول قد يبدو مختلف ا لكل أسرة استناد 

 

 النشاط التوقيت

ا 9قبل  ً  صباح   االستيقاظ، وتناول اإلفطار، وارتداء المالبس    

ا 10–9 ً  صباح   النشاط البدني الصباحي واألعمال المنزلية    

ا 11–10 ً  صباح   Iالفترة الزمنية الصباحية للمواد األكاديمية     
 دقيقة كحد أقصى/لكل حصة) 30                          ْ    إكمال الدراسة بحد أقصى حصتي ن ( •

ا  11 ً   صباح   وقت االبتكار (القراءة، ممارسة هواية، تجربة مهارة جديدة)     ً مساء   12–   

 الغداء     ً مساء   12:30–12

 IIالفترة الزمنية للمواد األكاديمية بعد الظهر      ً مساء   1:30–12:30
 دقيقة كحد أقصى/لكل حصة) 30                          ْ    إكمال الدراسة بحد أقصى حصتي ن ( •

 وقت راحة     ً مساء   2–1:30

 IIIالفترة الزمنية للمواد األكاديمية بعد الظهر      ً مساء   3:30–2
 دقيقة كحد أقصى/لكل حصة) 30إكمال الدراسة بحد أقصى ثالث حصص ( •

 التواصل مع اآلخرين:     ً مساء   4:30–3:30
    َّ                                ِ                  تحد ث إلى أحد األشخاص عبر الهاتف أو أق م محادثة مع األسرة •

 النشاط البدني بعد الظهر واألعمال المنزلية     ً مساء   5:30–4:30

 تناول العشاء مع األسرة     ً مساء   6–5:30

ٍ          كاف  من النوم                                            ٍ االسترخاء، التواصل مع اآلخرين، الحصول على قدر   وقت النوم–    ً مساء   6    
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 نصائح استخدام الشاشة لجميع الطلبة
 بخصوص الطريقة الصحية السليمة للشاشة:  www.screensandkids.usالنصائح التالية مقتبسة من الموقع

 
 افعل:
ً                                              ْ             اجلس مستقيم ا على الطاولة أو المكتب، مع جعل القدمين مسطحتي ن على األرضية .1            
 درجة 90اجعل ذراعيك بزاوية  .2
 اضبط الجهاز بحيث يكون الجزء العلوي من الشاشة أقل بقليل من مستوى العين .3
 بوصة بين الشاشة والوجه 15حافظ على مسافة ال تقل عن  .4
 مباشرة)لمنع الوهج، قم بإعداد محطة العمل بحيث تتعامد على النوافذ (قم بإزالة مصادر اإلضاءة التي أمام الشاشة أو خلفها  .5
ّ                               ذك ر أطفالك للقيام بالرمش بالعين. واظب على الرمش بالعين. الرمش بالعين. .6   
 للتمدد، أو شرب الماء ... الرقص! -خذ فترات راحة متكررة  .7
 أوقف تشغيل األجهزة عند غروب الشمس .8
 قم بإزالة جميع األجهزة من غرف النوم في الليل .9

                    ّ          الخاصة بالشركة المصن عة لجهازكارجع إلى وثائق تحذيرات الصحة والسالمة  .10
 

 ال تفعل:
ِ                                  استخدام األجهزة على الح جر، أو وضعها على األسرة أو الوسائد .11                       
 بوصة 15جعل المسافة بين الشاشة والوجه أقل من  .12
 النظر إلى أسفل الشاشة، أو استخدام الجهاز مع االستلقاء على السرير، أو األريكة، أو األرضية .13
             ً           الجلوس مترهال  على الجهازالجلوس على قدميك، أو  .14
 دقيقة بدون استراحة للتمدد/شرب الماء/الرقص 30العمل ألكثر من  .15
 التحديق في الشاشة بدون الرمش بالعين .16
 ترك األطفال الصغار يستخدمون األجهزة بدون مالحظة، أو االعتماد على األجهزة لشغل األطفال .17
 وقت النوم حتى قرب -أو السماح لألطفال  -البقاء على األجهزة  .18
 وضع مصدر إضاءة أمام الشاشة أو خلفها مباشرة .19
 مطالبة األطفال أو السماح لهم باستخدام األجهزة دون تقديم بدائل .20

 
 
 
 
 

 

 


	توقعات مُعمّمة لجميع نواحي المحتوى
	يقوم المعلمون أسبوعيًا بما يلي:
	باستمرار، يقوم المعلمون بما يلي:
	فصول التعلم عبر شبكة الإنترنت وفصول التعلم الهجين/المتمازج
	تحديد الدرجات
	فيما يتعلق بفصول العام الكامل والفصول الفصلية - سوف تسرد بطاقات التقارير النهائية للطلبة إنجاز الطالب
	بطاقات التقارير
	تعقيبات للطلبة
	الطلبة الملتحقون بفصول التسجيل المزدوجة
	الخدمات المرتبطة بالتعليم الخاص
	التعليم بشأن البرامج على مستوى المقاطعة: المهارات الحياتية الوظيفية، وبرامج التدخل المتعدد للطلبة المصابين بالتوحد (MIPA)، وبرنامج شرايفر (Shriver)
	دروس التعلم الاجتماعي العاطفي للمدارس المتوسطة (الإعدادية)
	دروس التعلم الاجتماعي العاطفي للمدارس الثانوية

	اقتراحات للتعلم في المنزل
	وضع جدول
	وضع جدول يومي

	نصائح استخدام الشاشة لجميع الطلبة
	افعل:
	لا تفعل:

