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المدير العام ونائبو المدير العام

 أن يزدهر مستوى كل تلميذ من 
تالميذنا — ليس عن طريق الصدفة، وإنما من 

خالل التخطيط. يتخرج طالبنا وهم جاهزون 
للجامعة والحياة المهنية ألن مدارسنا تعتبر 

أماكن ممتعة وقادرة على خلق التميّز للجميع، 
خاصة لطالبنا الملونين. يتعلم أطفالنا كال من 

الصرامة والدعم الهادفين على أيدي المدرسين 
ومقدمي الدعم والقادة. ويعمل التالميذ والعائالت 
والموظفون سويًا من أجل بناء ثقافات مدرسية 
نابضة بالحياة ومصممة لضمان ازدهار مجتمعنا.

الُمهمة
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https://www.palmbeachschools.org/UserFiles/Servers/Server_270532/File/Covid19/ICSP%20-%20Print%20Version%20Final.pdf


استجابة ألزمة الصحة العالمية الناتجة عن انتشار مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19، طورت مدارس دنفر العامة خطة التعلم عن بعد هذه حتى يتمكن تالميذنا من 
مواصلة التعلم أثناء فترة إغالق المباني المدرسية لدينا. وهذه الخطة تمثّل التزام منطقة مدارس دنفر العامة )DPS( ببذل أقصى جهودها من أجل التأكد من استمرار نجاح كل 

طالب من طالب منطقة دنفر في التعلم.

ولقد ُوضعت هذه الخطة بناء على المبادئ التالية: )1( دعم استمرار التعليم، و)2( تمكين جميع الطالب من الوصول و)3( الحفاظ على التواصل مع المجتمع.

طوال فترات إغالق المدارس، سيستمر المدرسون بمنطقة DPS في التدريَس للتالميذ بصورة مصممة لالعتماد 
على مسار التعلم المحدد بالفعل في حجرات الدراسة. وسيقومون بهذا األمر باستخدام أحد خيارات التعلم عن بعد 

الثالثة المحددة في هذه الخطة: 

نحن نعمل على نحو وثيق مع مدارسنا األهلية، وتعمل المدارس األهلية على بناء خطط التعلم عن بعد من بين خيارات مماثلة. وستتمكن المدارس األهلية من الوصول بشكل 
كامل إلى المواد التعليمية المقدمة من المنطقة التعليمية أيًضا. فنحن سنخوض هذا الموقف سويًا على قلب رجٍل واحد.

استعراض عام لخطة التعلم عن بعد

يمكن ألولياء األمور والعائالت 
التعرف على المزيد عن استجابة 

مدارس دنفر العامة )DPS( لألزمة 
الصحية المصاحبة النتشار مرض 
 )COVID-19( فيروس كورونا

www.dpsk12.org/ :هنا
coronavirus

المواد الدراسية المقدمة من المنطقة التعليمية لدعم المدرسين 1

التدريس المختلط تحت قيادة المدرس 2

التدريس الرقمي الكامل تحت قيادة المدرس 3
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http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
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االستفادة من التعلم عن بعد لتعزيز النمو المستدام لتالميذنا من خالل:

 تمكين جميع التالميذ دعم استمرار التعليم
من الوصول

الحفاظ على التواصل مع 
المجتمع

وستواصل المنطقة التعليمية دعم التعليم من 
خالل مجموعة متنوعة من المواد الرقمية 
وغير الرقمية واألنشطة التعليمية من أجل 

الحفاظ على النمو األكاديمي أثناء فترة إغالق 
المدارس بسبب هذه الظروف الطارئة.

 )DPS( وتلتزم مدارس دنفر العامة
بتزويد جميع التالميذ من الروضة 
وحتى الصف الثاني عشر بإمكانية 
الحصول على أجهزة والوصول إلى 
اإلنترنت. نحن نعمل على نحو وثيق 
 مع شركاء المجتمع من أجل تحقيق 

هذا الهدف.

ولقد عملت المنطقة التعليمية على تسهيل 
الشراكات الُمقامة مع مزودي خدمة اإلنترنت 
المحليين لتأمين وصول إضافي و/أو زيادة 
النطاق الترددي للتالميذ في مجتمعنا أثناء 

إغالق المدارس. 
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الخيار 1

المواد الدراسية المقدمة من المنطقة التعليمية مع دعم من المدرسين

تقدم المواد التعليمية الرقمية من قِبل المنطقة التعليمية إلى التالميذ من أجل تمكينهم 	 
من الوصول إليها بشكل مستقل.

يحصل التالميذ على الشرح مباشرة من المواد التي تقدمها المنطقة التعليمية )مثل 	 
.)Edgenuity ،دروس المنطقة التعليمية

ويقدم المدرسون ساعات عمل عبر اإلنترنت أو تعليقات هاتفية للتالميذ أو كلتيهما.	 

المدارس أو المدرسون الموصى بهم

المدارس والمدرسون األقل مهارة في تقديم الشرح والتدريس من خالل 
بيئة تعلم عن بُعد.

دعم التعلم عن بُعد

1خيارات التعلم عن بعد



خيارات التعلم عن بعد
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الخيار 2

التدريس المختلط تحت قيادة المدرس

نموذج تعليمي يمكن أن يحدث في أي وقت - ويمكن فيه لألطفال تسريع عملية تعلمهم بشكل مستقل 	 
بمجرد مشاركة المدرسين للموارد.

يقوم المدرسون بتدبير وتوفير المواد رقميا )مثل: مقاطع الفيديو والواجبات الُمعّدة من مواد المنطقة 	 
التعليمية أو المواد التكميلية( والتي يعمل عليها التالميذ بشكل مستقل ويرسلونها.

تواصل التالميذ من خالل فصول التعلم على جوجل Google Classroom أو المنصات 	 
الرقمية األخرى أو عبر الهاتف.

دعم التعلم عن بُعد
2

المدارس أو المدرسون الموصى بهم

المدارس والمدرسون المتمتعون ببعض المهارة في تقديم الشرح 
والتدريس من خالل بيئة تعلم عن بُعد.
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الخيار 3

التدريس الرقمي الكامل تحت قيادة المدرس

التدريس الرقمي الكامل. 	 

يقوم المدرسون بتصميم تسلسل التعلم بناء على ما توقفوا عنده وما يعمل عليه التالميذ.	 

الموارد الموجودة في Schoology أو Google Classroom )مثل: مقاطع الفيديو والشرح المباشر(.	 

تواصل التالميذ من خالل Google Classroom أو المنصات الرقمية األخرى أو عبر الهاتف.	 

3

المدارس أو المدرسون الموصى بهم

مدارس MyTech، ومدارس 1:1، والمدرسون ذوو الكفاءة في بيئة 
العمل عبر اإلنترنت 

خيارات التعلم عن بعد
دعم التعلم عن بُعد
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التوجيه العام

الهدف األساسي: تزويد التالميذ بفرص لمواصلة مسار التعلم )مثل: النطاق 	 
والتسلسل،؛ ونماذج ELD/TNLI(. ينبغي لهذا األمر أن يتألف من تزويد التالميذ 

بالقدرة على الوصول إلى المحتوى والدعم والتعليقات المرجعية.

وضع الهيكل: البدء بتوجيه التالميذ والعائالت إلى البيئة الجديدة ووضع هيكل لها مع 	 
التركيز على الحفاظ على التفاعل البشري.

التحسين المستمر: مواصلة التركيز على التحسين المستمر. يجب تطوير الممارسات 	 
واالرتقاء بها مع مواصلتنا للتعلم.

دعم المدرسين: ينبغي أن يعمل قادة المدارس على التأكد من حصول المدرسين على 	 
الموارد والدعم والمرونة الالزمة لتعزيز تعلم التالميذ إلى أقصى حد ممكن. ينبغي أن 
يتضمن الدعم تعديل التوقعات بناء على الصحة العقلية والبدنية لموظفينا وعائالتهم.   

دعم التالميذ والعائالت: ينبغي للمدرسين أن يتحلوا بالمرونة فيما يخص توقعاتهم من 	 
 تعلم الطالب وعمليات التدريس، مع إدراك أن ظروف التعلم عبر اإلنترنت ستختلف 

بين الطالب.

التوجيه بخصوص التعليم الخاص

وفقا للتوجيه الفيدرالي المقدم من مكتب التعليم الخاص ومكتب الحقوق 	 
المدنية، في حالة قيام إحدى المناطق التعليمية بإغالق مدارسها إلبطاء أو 

إيقاف انتشار مرض فيروس كورونا المستجد )COVID-19( وكانت 
تواصل تقديم الفرص التعليمية لتالميذ التعليم العام، فيجب على المدارس 
ضمان أن للتالميذ ذوي اإلعاقة أيًضا فرص متساوية في الحصول على 

نفس الفرص. ومن ضمن هذه الشروط أن تلتزم المدرسة بتنفيذ خطة 
التعليم الفردي )IEP( للتالميذ ذوي اإلعاقة إلى أقصى حد ممكن. وهذا 

يعني أنه قد بُذلت كافة المحاوالت الممكنة وتم توثيقها من أجل ضمان 
الوصول العادل للتالميذ ذوي اإلعاقة. 

وتلتزم مدارس دنفر العامة )DPS( بمبدأ "العدالة"، وهذا يتضمن 	 
الخدمات والبرامج المخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقة. تدرك إدارات 

التعليم الخاص على المستويين الوطني والمحلي أن هذا األمر سيمثل 
تحديًا في بعض الظروف، وأن الخدمات التعويضية قد تكون ضرورية 

من أجل ضمان العدالة بين جميع التالميذ. إن الصحة والسالمة هي 
الشاغل األهم على اإلطالق. يمكن العثور على المزيد من التوجيه هنا.

أفضل ممارسات للتعلم عن بعد
دعم التعلم عن بُعد

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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موارد رقمية للمواد األساسية
دعم التعلم عن بُعد

9-612-8الروضة – 5

اإلسبانيةاإلنجليزيةاإلسبانيةاإلنجليزيةاإلسبانيةاإلنجليزية

 المناهج
 المدعومة

من المنطقة

		 Istation K-5 التدخل لمحو األمية
 	* 	* 	* 	*محو األمية / آداب اللغة*

 English Language( تنمية اللغة اإلنجليزية
)Development, ELD			

						الرياضيات
  	**					العلوم

				الدراسات االجتماعية

 المناهج
 الموضوعة
من المنطقة

			 الفنون
			الموسيقى

		التربية البدنية

 مواد
تكميلية

						 SORA/OVERDRIVE )كتب إلكترونية(
PebbleGo		
			قواعد البيانات
Newsela						

		التدخل في الرياضيات
*تتاح المواد الموجهة للمدرس والتلميذ رقميًا. ولكن ال تتاح الكتب / النصوص.

**علم األحياء للمرحلة الثانوية هو المادة الوحيدة المتاحة باللغة اإلسبانية.
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العائالت

ستقوم العائالت بعمل الترتيبات للتعلم عن بعد من خالل:

التأكد من توافر جهاز وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت في المنزل )يُرجى  �
إكمال االستبيان المدرسي لإلشارة إلى الحاجة إلى جهاز أو الوصول إلى 

اإلنترنت لالستخدام في المنزل إن لزم األمر(. 

التأكد من أنهم يتابعون عملية التواصل مع المنطقة التعليمية من أجل  �
التعرف على آخر المستجدات بشأن إغالق المدارس وخطط االستمرارية 

التعليمية. 

تشجيع مشاركة تالميذهم في محتوى التعلم عن بعد.  �

االطالع على المعلومات المناسبة لمستوى الصف والمرتبطة بالموقع  �
اإللكتروني الخاص بالمنطقة التعليمية. 

التأكد من أنهم يعرفون أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة  �
بتالميذهم والمخصصة للموارد التعليمية والتي يمكن الوصول إليها عبر 

الموقع اإللكتروني و/أو مدخل الويب الخاص بالمنطقة التعليمية.

التالميذ

سيقوم التالميذ باالستعداد للتعلم عن بعد من خالل:

 المشاركة في أنشطة التعلم عن بعد التي يقدمها المدرسون أو المدرسة  �
أو المنطقة التعليمية. 

التأكد من أنهم يعرفون أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموارد  �
التعليمية والتي يمكن الوصول إليها عبر الموقع اإللكتروني و/أو مدخل الويب 

الخاص بالمنطقة التعليمية.

التأكد من قيامهم بإعداد مساحة للعمل عن بعد وتقويم للتحكم في وقتهم.  �

األدوار الموجودة في دعم التعلم عن بُعد
دعم التعلم عن بُعد

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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القادة

سيقوم القادة باإلعداد لعملية التعلم عن بعد من خالل:

 توفير الدعم االجتماعي العاطفي وترسيخ ثقافة مدرسية إيجابية شاملة للتعلم  �
عن بعد.

دعم المدرسين في تحديد خيار التعلم عن بعد األفضل بالنسبة إليهم. �

دعم المدرسين من أجل توفير الموارد والمواد التعليمية من خالل وسائل التواصل  �
.Google Meetو Google Classroom عن بُعد مثل

االطالع على مواد التعلم عن بعد المقدمة من المنطقة التعليمية. �

تحديد ساعات العمل للتواصل مع أولياء األمور من أجل دعم عملية تعلم أطفالهم  �
عن بعد.

المشاركة في التعلم المهني للقادة وحضور جلسات التعلم االفتراضية التي تهدف  �
إلى الدعم القيادي لبيئة التعلم عن بُعد. 

التأكد من أنهم يتابعون االتصال مع المنطقة التعليمية من أجل اإلحاطة بآخر  �
المستجدات المتعلقة بإغالق المدارس وخطط التعلم عن بعد، وذلك من أجل التأكد 

من إنشاء أنظمة التواصل وتطبيقها بالنسبة للعائالت.

المعلمون

سيقوم المدرسون باالستعداد للتعلم عن بعد من خالل:

تحديد أفضل خيار للتعلم عن بعد بالنسبة إليهم وبالتعاون مع رؤسائهم. �

توفير الموارد والمواد التعليمية من خالل وسائل التواصل عن بعد مثل  �
.Google Meetو Google Classroom

االطالع على مواد التعلم عن بعد المقدمة من المنطقة التعليمية. �

تحديد ساعات العمل للتواصل مع التالميذ ودعم تعلمهم عن بُعد. �

المشاركة في التعلم المهني الجماعي وحضور جلسات التعلم االفتراضية التي  �
تهدف إلى دعم التعلم عن بُعد.

التأكد من أنهم يتابعون عملية التواصل مع المنطقة التعليمية من أجل التعرف  �
على آخر المستجدات بشأن إغالق المدارس وخطط التعلم عن بعد.

األدوار الموجودة في دعم التعلم عن بُعد
دعم التعلم عن بُعد
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توزيع األجهزة
تمكين جميع التالميذ من الوصول

إن هدفنا هو توزيع أكبر عدد ممكن من األجهزة على التالميذ.

توزيع األجهزة

سيحصل جميع أولياء األمور / العائالت على استبيان لتحديد توافر 	 
األجهزة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت في المنزل. 

سيتم إكمال المسح بحلول ظهيرة يوم 24 مارس.	 

إذا كنت بحاجة إلى جهاز، فسوف تتلقى اتصاالٍت من مدرستك	 

ستتم عمليات التوزيع في مباني المدارس في الفترة من 25 إلى 27 مارس	 

يجب إعادة األجهزة إلى المدرسة بمجرد استئناف المدرسة عملها 	 

استبيان أولياء األمور
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خطة لحاالت عدم الوصول إلى األدوات التكنولوجية
تمكين جميع التالميذ من الوصول

إذا تعطل نظام واحد أو أكثر من أنظمة إدارة التعلم... 

إذا لم يتمكن التلميذ من الحصول على األدوات التكنولوجية… 

 بدًءا من 7 أبريل، يُمكن الوصول إلى جميع المواد التعليمية المقدمة من المنطقة التعليمية )أو "الخيار 1"( عبر 
الموقع اإللكتروني للتعلم عن بعد لدى مدارس دنفر العامة )DPS(. يمكُن للتالميذ الوصول إلى هذه الدروس اليومية من خالل هذا الموقع دون الحاجة 
إلى االنتقال إلى نظام إدارة التعلم )learning management system, LMS(. وفي هذه الحالة، سيظل التالميذ بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى 
حسابات Google الخاصة بهم لدى DPS وسيتنقلون بين الدروس بصورة مستقلة. ويحتوي دليل توجيه أولياء األمور هذا على معلومات حول كيفية 
تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بالتلميذ. في هذه الحالة، سيستمر الُمدرسون في اتصالهم بالتالميذ خارج نظام إدارة التعلم )أي من خالل 

Google Voice والمكالمات الهاتفية وما إلى ذلك( 

في الوقت الذي نعمل فيه من أجل ضمان تمكن جميع تالميذنا من الوصول إلى األدوات التكنولوجية، إال أننا ندرك أن هذا لن يتحقق لكل تلميذ. ونرجو 
مالحظة أن دليل توجيه أولياء األمور ال يتضمن معلومات حول كيفية قيام التلميذ باستخدام الهواتف المحمولة -إن كانت موجودة- والكتابة في دفتر 

مالحظات. في حالة عدم توافر هاتٍف محمول، سنعمل على إرسال ِحزم التعلم عن بعد في مواد المحتوى األساسي )الرياضيات والقراءة والكتابة 
وتطوير اللغة اإلنجليزية( عبر البريد إلى التالميذ بمجرد تحديد التالميذ الذين سيحتاجون إلى هذا األمر.

يُرجى مالحظة أن PBS توفر أيًضا برامج تتماشى مع نطاق وتسلسل التعلم لدى مدارس دنفر العامة )DPS( عبر مواد المحتوى من أجل تعزيز 
تجارب التعلم عن بعد لدى التالميذ.

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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 )DPS( وتعمل مدارس دنفر العامة
من أجل تكثيف تركيزها على األدوات 

التكنولوجية التعليمية من أجل زيادة 
تبسيط التجربة لتالميذنا ومجتمعنا. 

ولقد أبرمنا اتفاقيات خصوصية 
البيانات لهذه األدوات:

Schoology

 Texthelp )Read/Write,
)Equatio, WriQ

PearDeck

Newsela

Google Platform

Seesaw )بشرط الحصول على 
إذن من أولياء األمور(

خصوصية بيانات التلميذ 
تمكين جميع التالميذ من الوصول

نحن في مدارس دنفر العامة )DPS( نتعامل بمنتهى الجدية مع خصوصية بيانات 
تالميذنا وموظفينا، ولقد طبقنا قائمة التكنولوجيا األكاديمية من أجل تزويد مجتمعنا 

بإمكانية الوصول إلى األدوات المستخدمة في حجرات الدراسة عبر أنحاء مدارس دنفر 
العامة.  كما أننا حين نشتري أدوات تكنولوجية في مدارس دنفر العامة، نُلزم البائع 
بالتوقيع على اتفاقية لحماية خصوصية البيانات من أجل الحفاظ على أمان وسالمة 

بيانات تالميذنا في بيئة التعلم عن بعد. 

.atm.dpsk12.org على الرابط اإللكتروني ATM يمكنك الوصول إلى

انقر على District Usage Reporting )تقارير االستخدام في المنطقة التعليمية(.	 

 أسفل School Breakdown )عطالت المدرسة(، حدد المدرسة التي يلتحق بها طفلك. 	 
انقر Go )انتقال(.

سترى قائمة باألدوات والموارد التي تستخدمها مدرستك لدعم عملية التدريس في الفصول 	 
الدراسية وستجدها مقسمة إلى ثالث عالمات تبويب.

لقد تواصلت معك مدرستك بالفعل من أجل الحصول على موافقتك على هذه الموارد التي 	 
تتطلب موافقة أولياء األمور.

أما الموارد التي ال تتطلب موافقة أولياء األمور، فأبرمت لها اتفاقيات مشاركة البيانات مع 	 
.)DPS( مدارس دنفر العامة

http://atm.dpsk12.org
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قائمة التحقق ألولياء األمور 
والعائالت

يُرجى إكمال االستبيان التكنولوجي

إذا كان ممكنًا لك هذا، فاحرص على المشاركة في توزيع األجهزة من 25 إلى 27 مارس �

تعاون مع مدرستك فيما يخص التوقعات المفترضة مما يلي:

الجهاز �

اإلنترنت المنزلي )اطلع على الخيارات في الصفحة التالية( �

خطة التعلم عن بعد والموارد المتاحة �

التواصل مع ُمدّرس طفلك �

الوصول إلى مدخل الويب الخاص بأولياء األمور: 

يمكن ألولياء األمور بمدارس DPS الدخول إلى مدخل الويب الخاص بأولياء األمور من  �
خالل صفحة DPS الرئيسية عن طريق النقر على رابط مدخل الويب الخاص بالتالميذ/

أولياء األمور الموجود أسفل قسم العائالت والتالميذ.   

إذا كنت بحاجة إلى إنشاء حساب، فانقر على “Create an Account )إنشاء حساب(”.   �

مالحظة: إلنشاء حساب، ستحتاج إلى رقم معرف التلميذ / رقم وجبة الغداء الخاص بطفلك. �

تمكين جميع التالميذ من الوصول

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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 COMCAST من )INTERNET ESSENTIALS( باقة اإلنترنت األساسية
خدمة إنترنت مجانية لمدة شهرين

توفر شركة Comcast لعمالء Internet Essentials خدمة إنترنت مجانية لمدة شهرين.	 

ُزر الموقع

ُزر الموقع

ُزر الموقع

XFINITY واي فاي مجاني من
خدمة إنترنت واي فاي مجانية للجميع

ستتوفر نقاط اتصال الهوت سبوت للواي فاي من Xfinity لكل من يحتاج إليها مجانًا – بما في ذلك غير المشتركين في خدمة إنترنت 	 
Xfinity. فور التواجد بجانب نقطة اتصال )هوت سبوت(، يمكن للمستخدمين اختيار اسم شبكة "xfinitywifi" في قائمة نقاط اتصال 

الهوت سبوت المتوفرة ثم بدء تشغيل المتصفح.

 )COVID-19( لمرض فيروس كورونا المستجد DPS استجابة مدارس
 	 )COVID-19( الخاص بمرض فيروس كورونا المستجد )DPS( اطلع مرة أخرى على الموقع اإللكتروني لمدارس دنفر العاملة

للحصول على أحدث الموارد.

الدخول إلى اإلنترنت 
الحفاظ على التواصل مع المجتمع 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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موارد التدريس عبر اإلنترنت
الملحق

عرض الدليل عرض الموارد

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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استبيان حول الدعم المنزلي للتعلم عن بعد
قم بتعبئة استبيان واحد 

لكل تلميٍذ في أسرتك
الملحق

اللغة اإلنجليزية

اللغة العربية

اللغة اإلسبانية

اللغة الفيتنامية

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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K-5 تالميذ الصفوف

الحد األدنى من الدقائق  مادة المحتوى
اليومية للتدريس

 20 دقيقة  الفنون

English Language( تنمية اللغة اإلنجليزية 
)Development, ELD20 دقيقة

50 دقيقةمعرفة القراءة والكتابة

50 دقيقةالرياضيات

20 دقيقةالموسيقى

20 دقيقةالتربية البدنية

30 دقيقةالعلوم

30 دقيقةالدراسات االجتماعية

تالميذ الصفوف 12-6

ينبغي لجميع التالميذ، من الصف السادس حتى الثاني عشر، 
مواصلة دراسة موادهم الُمعتادة كما كانوا يفعلون في 

مدارسهم. وستعمل المدارس مع موظفيها وعائالتها من أجل 
تحديد أفضل طريقة للمشاركة في التعلم عن بعد مع الحفاظ في 

 الوقت نفسه على مسار التعلم الذي كان ُمتبعا 
أثناء الدراسة بالحضور الشخصي.

عينة من تقسيم الجدول
الملحق


