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 المدرسة  إلى العائدین 3 المستوى  لطالب   المواصالت  وخدمة  التعلم نموذج اختیار لعملیة الرئیسیة  النقاط 

 .12-6 الصفوف طالب على  المدرسة إلى العائدین  3 المستوى  لطالب  الخیارات تحدید   عملیة تقتصر .1
 . 2020 د�سمبر 7 الموافق  االثنین یوم  إلى 2020 نوفمبر  30 الموافق  االثنین یوم  من الخیارات  تحدید   فترة  وتتراوح .2
 ُ�عد. عن الشامل  التعلم نموذج  أو الشخصي  �الحضور /   الهجین التعلم نموذج  بین  االختیار األسر تستطیع  .3
  إلى   الصعود   قبل   صحي  لفحص  الطالب   جمیع   وسیخضع  طالًبا؛  11  هو   الواحدة   الرحلة   في   المدرسیة   الحافلة   في   الطالب   لعدد   األقصى   الحد .4

   المدرسیة.  الحافلة
 خیاًرا. األسرة تحدد  لم  إذا  تلقائًیا  تطبیًقا  تعلم  نموذج ُ�طبَّق  ولن  التعلم، نموذجي أحد  اختیار  األسر  جمیع على �جب .5
 الخیارات. تحدید   فترة انتهاء  قبل  خیاراتها   األسر  �ل تحدید من للتأكد   األسر  مع المدارس ستتواصل .6

 ].LINK[ التالي:  الرا�ط  ز�ارة  ُیرجى المدرسة، إلى العائدین 2 المستوى   لطالب الخیارات  تحدید  عملیة حول  المعلومات من مز�د  على لالطالع 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  30 الموافق  الیوم والثانو�ة، (اإلعداد�ة) المتوسطة   المرحلتین طالب على تقتصر  التي المدرسة،   إلى  العائدین 3 المستوى   لطالب الخیارات  تحدید فترة  تبدأ 
  ولكن  ینایر،  شهر  من  ما   وقت  في  المدرسة   إلى   3  المستوى   طالب  عودة  هو  الهدف  . 2020  د�سمبر  7  الموافق  االثنین   یوم  في  وتنتهي  2020  نوفمبر
  تحدید   فترة  خالل  خیار  وتحدید  االستجا�ة  على  الثانو�ة   المرحلة  طالب   أسر   جمیع  نشجع   نحن  التشغیلیة.   والمقاییس  السالمة   مقاییس  على  ذلك   یتوفق

 الخیارات.

  وخدمة   التعلم  نموذج   خیارات  تحدید  األسر  من  ) APS(   التعلیمیة  اإلدارة  تطلب   ُ�عد،   عن  �التعلم  سوى   تسمح  ال  الحالیة   الصحة   مقاییس  �انت   ولو   حتى
لین  المواصالت    تحدید  عملیة   تأخیر   إن  المدرسة.  إلى   �أمان  العودة  للطالب  �مكن  متى   لتخطیط   وقت   المدارس   لمنح   الخیارات   تحدید   فترة  أثناء  الُمفضَّ

 بذلك.  للقیام آمنا  الوضع و�صبح الوقت  �حین عندما الطالب  أمام أبوابها  لفتح مستعدة  غیر  المدارس سیجعل  الخیارات 

 التعلم  نماذج 
  عن  الشامل التعلم نموذج في االستمرار  تفضل  أم الهجین،   /  الشخصي �الحضور والتعلم المدرسة إلى  أطفالها �عود أن تفضل �انت إذا ما األسر وستقرر

  خیاراتها،  األسر  �ل  تحدید  من  للتأكد  األسر  مع  المدارس  وستتواصل  خیاراتها  تحدید  األسر  جمیع  على  �جب  الطالب.   أمام  المدارس  فتح  إعادة  عقب  ُ�عد
  �الحضور  /   الهجسین التعلم نموذج أو ُ�عد عن الشامل التعلم نموذج  األسرة اختارت سواء الطالب معلم یتغیر لن تلقائًیا.   تطبیًقا تعلم نموذج ُ�طبَّق لن ألنه

   الشخصي. 
 

 دراسي: صف لكل  المتاحین  التعلم خیاري  یلي فیما

  تغییر،  دون   هي   �ما   الحالیة  �الطر�قة   التعلیم  تلقي   ُ�عد   عن   الشامل  التعلم   نموذج   في   المشار�ین   الطالب  سیواصل  -  ُ�عد   عن   الشامل   التعلم  •
 المتزامن. غیر والتعلم المعلم �قیادة  (المتزامن)  التفاعلي التعلم  من �ل  الطر�قة هذه   وتشمل

  من   األسبوع،  في   أ�ام   أر�عة   متزامًنا  تعلیًما  (اإلعداد�ة)   المتوسطة   المرحلة   طالب   سیتلقى  -   (اإلعداد�ة)   المتوسطة   للمرحلة   الهجین  النموذج  •
  وسیقوم   األسبوع.   في  یومین  الشخصي   �الحضور   للتعلم   المدرسة  إلى  الهجین  التعلم   نموذج  �ختارون   الذین  الطالب   سیذهب  الجمعة.   إلى  الثالثاء

  عن   التعلیم   سیتلقون   المدرسة  في  الموجودین  الطالب   �عض   أن  �عني  قد  وهذا  مدمج.   تعلم  نموذج  �استخدام  المجموعتین  �ال  بتدر�س   المعلمون 
  بناءً   شخصیة.   مساعدة  ومساعدتهم  الطالب   هؤالء   مراقبة   مهمة  سیتولون   المدرسي  الفصل   مسئولي   وأن  آخر؛  مكان  في   موجود  معلم  من   ُ�عد

  ُ�عد،   عن  المتعلمین  االفتراضیین  الطالب  سوى   فیها  �شارك  ال  التي   الحصص  �عض  توجد   ر�ما  والموظفین،  األمور   أولیاء   آراء   استطالع   على
 .الدراسي  الجدول في  تغییر حدوث إلى  یؤدي قد مما



  سیذهب   الجمعة.   إلى  الثالثاء   من  األسبوع،  في  أ�ام  أر�عة  متزامًنا  تعلیًما  الثانو�ة  المرحلة  طالب  سیتلقى  -  الثانو�ة   للمرحلة  الهجین  النموذج •
  �ال   بتدر�س   المعلمون   وسیقوم  األسبوع.  في   یومین   الشخصي   �الحضور  للتعلم  المدرسة  إلى  الهجین  التعلم   نموذج   �ختارون   الذین  الطالب 

  موجود   معلم  من  ُ�عد  عن  التعلیم  سیتلقون   المدرسة  في  الموجودین  الطالب  �عض  أن  �عني  قد  وهذا   مدمج.   تعلم  نموذج  �استخدام   المجموعتین
 شخصیة. مساعدة ومساعدتهم الطالب هؤالء   مراقبة مهمة سیتولون  المدرسي الفصل  مسئولي وأن آخر؛  مكان في

  الهجین  التعلم   أ�ام  من   یوم  البیاني  المعلومات   مخطط  على   االطالع  الشخصي  �الحضور   /  الهجین  التعلم  نموذج  اختیار   في   تفكر  التي  األسر  نشجع   نحن
  �الحضور  /   الهجین  التعلم  على  عامة  نظرة  إللقاء  الثانو�ة  المدرسة  في  الهجین  التعلم  میو   الفیدیو  مقطع  ومشاهدة  ، الثانو�ة  المدرسة  في  الشخصي  �الحضور  / 

  الدراسي   العام  صفحة   ز�ارة   ُیرجى  المدرسیة،  الجداول   مسودة   وعلى  التعلم   نماذج  حول   التفاصیل   من   مز�د  على   ولالطالع   الثانو�ة.  المرحلة   لطالب   الشخصي 
2020 -2021 . 

 
 الُمختار  التعلم  نموذج تغییر
  نموذج خیار  تغییر   على قادرة  األسر تصبح   لن الدراسي، الجدول  واحتیاجات الموظفین وعدد  المدرسي الفصل  وحجم مساحة  على  المفروضة  القیود �سبب 
  مرور   �عد  تغییر  طلبات  أي   تقد�م  ینبغي   فیها.  الدراسة  واستئناف  المدرسة  إلى   3  المستوى   طالب  عودة   �عد  إال  الطالب  البنها  األسرة  اختارته  الذي   التعلم
  الموظفین  عدد  على   المفروضة   القیود  �سبب  وذلك  حدة،  على   حالة   �ل   دراسة  على   الطلبات   هذه   على   الموافقة  وستعتمد   المدرسة؛  مدیر  إلى  الفترة  هذه 

 االستیعابیة. والقدرة 
 

 فیها  والتغییرات  المواصالت خدمة   عن مهمة معلومات 
د  أن  األسر  من  التعلیمیة   اإلدارة   تطلب لین   المواصالت   خدمة   وخیار  التعلم  نموذج   خیار  ـُتحدِّ   المدارس.  إلى   العودة  عملیة  من  جزء   ذلك   ألن   إلیهم،  الُمفضَّ

  التعلم   نموذج  تختار  التي  لألسر  �النسبة  المواصالت.   خدمة  �معلومات  الخاص  الجزء  ملء  إلى  تحتاج  فلن  ُ�عد،   عن  الشامل  التعلم  نموذج  األسرة  اختارت  إذا
  إذا  ال.  أم  المدرسیة   الحافلة   سیر�ب  الطالب   ابنهم   �ان  إذا   ما   تحدید  النقل  خدمة   على   للحصول  المؤهلة  األسر   على  ینبغي   الشخصي،   والحضور   الهجین
  إلى  الطالب   لنقل  سُتستخدم  التي  النقل   وسیلة  تحدید  ُیرجي  الشخصي،   �الحضور  التعلم  بدء  عند  المدرسیة  الحافلة  الطالب   ابنها  یر�ب   أال  األسرة  قررت

   ومنها.  المدرسة
 

 علیها: لالطالع لألسر ُمقدَّمة المواصالت  خدمة  عن مهمة معلومات یلي فیما

  لضیق  نظًرا  ). ParentVue(  األمور  ألولیاء  اإللكتروني  الموقع  عبر  واألوقات)   الوقوف  (محطات  المدرسیة  الحافلة  راكب  بیانات  سُترسل •
ص   الوقت    األسر  وتستطیع   األسر.  إلى   البر�د   عبر  المعتاد   المدرسیة   الحافلة   بیانات   خطاب   ُیرسل   لن   وتخطیطها،  المسارات   إلعداد   الُمخصَّ

صة   المدرسیة   الحافلة   مرور   أوقات   /  وقوف   محطة   لمعرفة   طفلها   �مدرسة   االتصال   الزمني  الجدول  اتباع   الطالب   على   و�جب  لهم.  الُمخصَّ
م  لهم. الُمقدَّ

  �جب   الواحدة،   الرحلة  في  المدرسیة  الحافلة   في   راكًبا  11  �قاعدة  والتزاًما  طالًبا.   11  الواحدة  المدرسیة  الحافلة  في   الطالب  لعدد  األقصى   الحد  یبلغ  •
ص  التي  الوقوف  لمحطات  و�النسبة  منها.   و��اً�ا  المدرسة  إلى   ذهاً�ا  رحالت  �عدة  القیام  المدرسیة  الحافالت  على  11  من  ألكثر  منها  �ل  ُتخصَّ

ص   طالًبا،  ص  الطالب.  الصطحاب  أوقات   عدة  وقوف  محطة   لكل  سُتخصَّ   األسر   على  و�نبغي   الصطحابهم.   زمنًیا  جدوالً   للطالب  وسُیخصَّ
د  الموعد  قبل   الوقوف   محطة   في   والحضور   االستعداد  د  الموعد   �عد   واالنتظار  دقائق،  10  بـ   الطالب   الصطحاب   الُمحدَّ   على  دقائق   10  بـ   الُمحدَّ

 �عد. الحافلة تصل  لم إذا  األقل 
ص   لم   الذین   للطالب  �جوز  ال •   خدمة   لجدول   وفًقا   المدرسیة  الحافالت   في   المرافقون   وسیتغیر   المدرسیة.   الحافالت   ر�وب   مدرسیة   حافلة   لهم   ُتخصَّ

 المدرسیة. الحافلة  راكب بیانات من والتحقق  الصحیة الفحوصات  إجراء  تیسیر  مهام وسیتولون  متغیر، 
ع  •   تخصیص  وسُیعاد   لمنها. للعودة  الظهر  و�عد  المدرسة  إلى   للذهاب  الصباح  في المدرسیة  الحافالت  ر�وب  على  المدرسیة  الحافالت  راكبو  ُنشجِّ

صة  المقاعد األولون  الطالب  �ستخدم  لم  إذا آخر�ن  لطالب  المدرسیة الحافالت  في  المقاعد  المدرسیة. الحافلة في  لهم الُمخصَّ
  له  ُ�سمح  فلن  أخرى،   أعراض  أو  حمى  من  �عاني  الطالب  �ان  إذا   وقوف.   محطة  �ل  في  الطالب   المدرسیة  الحافالت  في  المرافقون   سیفحص •

 حدث. إذا الموقف  هذا  مع للتعامل احتیاطیة  خطة إعداد األسر  على  ینبغي المنزل. إلى العودة علیه  و�جب المدرسیة،  الحافلة  بر�وب

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/11/A-Day-in-Hybrid-SECONDARY.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/11/A-Day-in-Hybrid-SECONDARY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=467zUoJSFyk&feature=youtu.be
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/
https://www.apsva.us/school-year-2020-21/


 المدرسیة.  الحافلة  في وجودهم  أثناء الوجه قناع  ارتداء الطالب  على �جب •
  لتوضیح   المقاعد  على  إرشاد�ة   عالمات  وسُتوضع   فقط.  واحًدا  طالًبا  المقاعد   من  صف  �ل  في  سیجلس  والسالمة،   الصحة   إلرشادات   واتباًعا •

 علیها. الجلوس  الممنوع  األخرى  والمقاعد استخدامها  للطالب  �مكن التي المقاعد
صة   المدرسیة الحافالت ر�وب  واألشقاء لألقارب  ُ�سمح لن •  الخاصة. االحتیاجات   لطالب الُمخصَّ

  التغییر  هذا  و�فرض   منها.   و��اً�ا   المدرسة  إلى   ذهاً�ا   رحالت   �عدة  المدرسیة   الحافالت  ستقوم   الطالب،   من   �بیًرا   عدًدا  تضم   ما   عادة   التي   للمسارات   �النسبة 
  النقل  خدمات   دائرة   تستطیع   حتى   وذلك   المدرسیة؛   الحافالت   إلى   الطالب   صعود   وأوقات   الوقوف   محطات   أماكن  تغییر  )APS(   التعلیمیة   اإلدارة   على

ص   الوقوف.  ومحطات   المدرسة  بین  أسرع   تحرً�ا  التحرك  من  المدرسیة   الحافالت  وتمكین   المدارس   عن  �عًدا  األكثر   المسارات  خدمة   على   التر�یز   وسُیخصَّ
  ملف   في   الموجودة   التوقف  محطات   معلومات  على  االطالع   األسر   على  و�نبغي   توقف.   محطات   اختیار�ة  و�رامج  مدارس   إلى  یذهبون   الذین  للطالب 

 ).ParentVUE(   األمور  أولیاء موقع  في المستندات 

 ) ParentVUE(   األمور أولیاء  موقع في  تغییرها أو الخیارات تحدید  كیفیة
 النقل: وخدمة التعلم  نموذج  خیارات  لتحدید  )ParentVUE( موقع  في التالیة الخطوات  اتباع  األسر على  ینبغي

 مرورك. و�لمة  �ك  الخاص  المستخدم  �اسم ) ParentVUE(   موقع إلى  الدخول تسجیل  .1
 )".Student Info(   الطالب "بیانات االفتراضي الشر�ط   لك سیظهر الدخول،  تسجیل �عد .2
  لتحدید   )"Student Info(   الطالب  "بیانات  صفحة  من  العلوي   الجزء  في  الموجود  )"Edit Information(   البیانات  "تعدیل  زر  على  انقر .3

 النقل. وخدمة التعلم  نموذج  خیارات
 المواصالت.   وخدمة  التعلم  نماذج  خیارات  بین  من  لك  المناسبة  الخیارات  لتحدید  )"Student Info(   الطالب  "بیانات  صفحة  منتصف  إلى  انتقل .4
 )".Save Changes(  التغییرات  "حفظ  لتحدید  للصفحة السفلي أو  العلوي   الجزء إلى  انتقل  لك،  المناسبة  الخیارات تحدید   من تنتهي �عدما .5
  الجزء  في   الموجود   المر�ع  في   الطالب   اسم   اختیار   طر�ق   عن   حدة  على  طالب  لكل   اإلجراء   بهذا   القیام   علیك   ینبغي   طالب،  عدة   لد�ك   �ان  إذا  .6

 ).ParentVUE(   موقع في  الشاشة من  األ�سر العلوي 
 

  وخدمة  التعلم   نموذج  خیارات  لتحدید   مستعدین   أصبحوا   أنهم   �شعون   عندما   ) ParentVUE(  موقع  إلى   للوصول  التالي  الرا�ط  استخدام   األسر   تستطیع
   https://vue.apsva.us. الطالب: ألبنائهم  النقل

 
  أو   الطالب   ابنهم   مدرسة  مع  التواصل  األسرة  على  ینبغي  ، )ParentVUE( موقع  إلى  الوصول  في المساعدة  لطلب   أو المعلومات  من  مز�د   على  لالطالع 
 . 703-228-2570 الرقم  على  األسرة تكنولوجیا  اتصال �مر�ز  االتصال

 
Text Message 

  األمور  أولیاء  موقع في  حدَّدوها التي المواصالت  وخدمة التعلم  نموذج  خیارات تحدیث  اآلن والثانو�ة (اإلعداد�ة) المتوسطة المرحلتین طالب   أسر �ستطیع 
 )ParentVUE.( ]LINK [ 
 
 
 

https://vue.apsva.us/

