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  دعب نع ملعتلا ماظنب نامأب يساردلا ماعلا ءدب
 يف عيمجلا نإف كلذ مغرو .ةقباسلا ماوعألا عيمج نع ماعلا اذه فلتخم لكشب ةساردلا أدبن نأ يضتقت هتمالسو انعمتجم ةحص ىلع ظافحلا نإ
  .يساردلا ماعلا ءدب ليبق اندوار املاط يذلا ةداعسلا ساسحإ هدواري أدب ةماعلا رفند سرادم

 نييحصلا انئاكرش نع ةرداصلا تاهيجوتلا ثدحأ ىلع ًامئاد انططخ دنتستسو .ًانمآ كلذ ناك اذإ ساردملا يف ةساردلا ىلإ دوعن نأ لمأن نحن
 لالخ معدو يسارد ماظن لضفأ ميدقت ىلع هيف لمعن يذلا تقولا يف همهفتو انعمتجم بواجت ردقن نحن .انيفظومو انرسأو انبالط ةمالس نامضل
  .تايدحتلاب ةلفاحلا ةرتفلا هذه
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 19-ديفوك سوريفل ةباجتسالا تايوتسم

 عم ىشامتت ملعتلا تاهويرانيس نأ نم دكأتن يكل ةيالولاو ةنيدملا يف ةحصلا ةداقو ءاربخ عم برق نع لمعلا ةماعلا رفند ساردم ةقطنم لصاوت
 ةيالولا ددحت ."انناريج ةيامح"و "لزنملا يف انامأ رثكأ"و "لزنملا يف ءاقبلا" :ودارولوك يف ا� لومعملا 19-ديفوك سوريفل ةثالثلا ةباجتسالا تايوتسم

 ىوتسملا ىلع فرعتلل انه  باهذلا كنكمي .19-ديفوك سوريف فورظ ريغت عم نمازتلاب ماعلا لاوط ريغتي نأ لمتحي يذلاو قبطملا ىوتسملا
 .يلاحلا تقولا يف قبطملا

 DPS جاتحت تارارق كانه نكل تايوتسملا نم ىوتسم لك يف سرادملا حتف ةيفيك نأشب تاهيجوتلا ودارولوك ةيالو يف ميلعتلا ةرادإ ددحت
 ةقطنم يف ةفلتخملا تاعطاقملاو ةيميلعتلا قطانملا يف فلتخت دق ملعتلا تاهويرانيس نإف اذلو .ةيلحملا تاجايتحالاو فورظلا ىلع ًءانب اهذاختال

Front Range زكرم عم ةكارش يف انلخد دقو .اهدعب امو Denver Health ةباجتسا نامضل نييلحملا ةحصلا ءاربخو يبطلا 
 .رفند يف ةيلحملا فورظلل ملعتلا تاهويرانيس

 DPS يف ملعتلا ويرانيس  19-ديفوك ىوتسم

 
 لزنملا يف ءاقبلا

 .ةددحم ةيميلعت تاجايتحا ببسب ةسردملا يف ةساردلل نوجاتحي نيذلا بالطلا نم دودحم ددع ءانثتساب طقف دعب نع ملعت

 
 "لزنملا يف ًانامأ رثكأ"

 يذلا ويرانيسلا/ىوتسملا وه اذه*
 يلاحلا تقولا يف رفند هب رمت

 ذاختاب ةيسردم ةقطنم لكل ودارولوك يف ميلعتلا ةرادإ حمست .سرادملا يف ةساردلاو دعب نع ملعتلا نم جيزم وأ طقف دعب نع ملعت امإ
 ىتح سطسغأ 24 نم ةرتفلا يف دعب نع ملعتلا ماظنب DPS سرادم عيمج أدبتس  .ةصاخلا عمت�ا تاجايتحا ىلع ًءانب رارقلا اذه

 يف ةساردلل بالطلا نم ةريغص تاعومجم ةداعإل ةطخ ىلع لمعن نحن .سرادملا نم ريثكل لوألا عبرلا ةيا� دعوم وهو ربوتكأ 16
 .ًابيرق ليصافتلا نم ديزملا مكعم كراشنسو ربمتبس 8 نم اًءدب ةسردملا

 
 انناريج ةيامح

 سرادملا يف ةساردلا ىلإ بالطلا بلغأ دوعي نأ عقوتن اننكل ةلحرملا هذهل ةيحصلا تاهيجوتلا عضو ىلع يلاحلا تقولا يف فكعن
 .سوريفلا راشتنا نم دحلل ةمالسلاو ةحصلا تاهيجوتو يعامتجالا دعابتلا قيبطت عم لماك ماودب

 .سرادملا يف ةساردلل ةيجيردت ةدوعل طيطختلل ةيحصلا تانايبلا ةبقارم لصاونس
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 ةنرمو ةنمآ ملعت تارايخ

 ملعتلل تاهويرانيس ةثالث DPS تعضو ،ةيحصلا تاهيجوتلاو فورظلل ًاقفو سرادملا يف ةساردلا نم نكمم ردق ربكأ لضفت يتلا رسألل ةبسنلاب
 .ودارولوك يف ميلعتلا ةرادإ تاهيجوت بناج ىلإ ةيالولا يف ا� لومعملا 19-ديفوك سوريفل ةباجتسالا تايوتسم عم يشامتت يهو اهنيب لقنتنس

  .هلمكأب يساردلا لصفلل لزنملا يف ملعتلا نولضفي نيذلا بالطلل لماك لكشب تنرتنإلا ىلع ةساردلا رايخ انسرادم رفوت

 

  دعب نع
  .طقف تنرتنإلا ىلع ةسرادلا ىلإ سرادملا يف ةساردلا ماظن نم لقتنن نأو تيبلا يف تاقوألا بلغأ يف ىقبن نأ ةيحصلا فورظلا طرتشت نيح •
  .ينمز لودجب ةددحم ويديف تاءاقل لالخ نم يحلا سيردتلا ىرجيس نكل جهانملا وأ فصلا ءالمز وأ نيملعملا ىلع رييغت يأ يرجي نل •
 ماظنو سماخلا ىلإ ةضورلا نم فوفصلل Seesaw ماظن .يميلعت ىوتسم لكب صاخلا ملعتلا ةرادإ ماظن لالخ نم ةلجسم سوردلا ةدهاشم ةصرف ًاضيأ حاتيس •

Schoology ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني( )12-6( رشع يناثلا ىلإ سداسلا نم فوفصلل 
 .ةسردملا همدختستس يذلا ملعتلا

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعتو ةيزيلجنإلا ةغللا باستكا تامدخ بناجب مهتسردم نم ةيسفنلا ةحصلاو ةيفطاعلا ةيعامتجالا تامدخلا يقلت بالطلا لصاويس •
  .نيقوفتملاو نيبوهوملا جماربو

 لك يف ةمدقتملا ملعتلا ةطخ وأ 504 مسق ةطخ وأ)IEP( ةيدرفلا ميلعتلا ةطخ تامدخ ميدقت متيس ناك اذإ ام ديدحت ىلع ًاعم رسألاو سرادملا قرف لمعتس •
 .اهميدقت متيس فيكو ويرانيس

  نيجهلا ملعتلا ماظن
  )ةسردملا يف ةساردلاو دعب نع ملعتلا نم جيزم(

 بالط عم نيجهلا ملعتلا ماظن مدختسي نأ عقوتن ."انناريج يمحن" ىوتسمو "لزنملا يف رثكأ نامأ" ىوتسم يف نيجهلا ملعتلا ويرانيس مدختست نأ DPS عقوتت •
  .طقف ةيوناثلاو ةطسوتملا نيتلحرملا

 دعابتلا تاميلعتل ًاقفو ا� حومسملا رابكلاو بالطلا دادعأ بسحب تقولا ضعب )لوصفلا يف( ةسردملا يف نوسرديو تقولا ضعبل )دعب نع( تيبلا يف بالطلا سردي •
  .يعامتجالا

 دحلاو نيطلاخملا عبتت ةيلمع نم لّهسُي نأ هنأش نم اذهو .رثكأ وأ ةديدع عيباسأل ًاعم نوقبي نيملعملاو بالطلا نم ةريغص تاعومجم وأ قرفل بالطلا صصخت متيس •
  .ةعوم�ا يف 19-ديفوك سوريفب ةباصم ةلاح روهظ ةلاح يف لزعلل نوجاتحي دق نيذلا بالطلا ددع نم

 ماظن :يميلعت ىوتسم لكب صاخلا ملعتلا ةرادإ ماظن مادختساب تيبلا يفو ةسردملا يف رشابملا سيردتلا بناج ىلإ ديزملا ملعتلا يف رمتسم نوكمك يتاذلا ملعتلا حاتيس •
Seesaw ماظنو سماخلا ىلإ ةضورلا نم فوفصلل Schoology ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني( )12-6( رشع يناثلا ىلإ سداسلا نم فوفصلل 

 .ةسردملا همدختستس يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت(
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعتو ةيزيلجنإلا ةغللا باستكا تامدخ بناجب مهتسردم نم ةيسفنلا ةحصلاو ةيفطاعلا ةيعامتجالا تامدخلا يقلت بالطلا لصاويس •

 .نيقوفتملاو نيبوهوملا جماربو
 لك يف ةمدقتملا ملعتلا ةطخ وأ 504 مسق ةطخ وأ)IEP( ةيدرفلا ميلعتلا ةطخ تامدخ ميدقت متيس ناك اذإ ام ديدحت ىلع ًاعم رسألاو سرادملا قرف لمعتس •

 .اهميدقت متيس فيكو ويرانيس
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  لوصفلا يف ةساردلا
  ."انناريج ةيامح" ىوتسمو "لزنملا يف ًانامأ رثكأ "ىوتسمب ةيالولا رمت نيح سماخلا فصلا ىلإ ركبملا ميلعتلا ةلحرم نم فوفصلل انكمم ويرانيسلا اذه نوكي نأ عقوتن •
 بالطلا لصاويس .سوريفلا راشتنا نم دحلل ةمالسلاو ةحصلا تاهيجوتو يعامتجالا دعابتلا قيبطت عم لماك ماودب سرادملا يف ةساردلا ىلإ بالطلا بلغأ دوعيس •

  .سرادملا يف ملعتلاو لزنملا يف ملعتلا نم لاقتنالا ليهست لجأل يميلعتلا مهاوتسمب صاخلا ملعتلا ةرادإ ماظن مادختسا نوملعملاو
 نيطلاخملا عبتت ةيلمع نم لّهسُي نأ هنأش نم اذهو .رثكأ وأ ةديدع عيباسأل ًاعم نوقبي نيملعملاو بالطلا نم ةريغص تاعومجم وأ قرفل بالطلا صيصخت متيس •

  .ةعوم�ا يف 19-ديفوك سوريفب ةباصم ةلاح روهظ ةلاح يف لزعلل نوجاتحي دق نيذلا بالطلا ددع نم دحلاو
  .تاعوم�ا مجح ىلع دويق دوجول ًارظن نيجهلا ملعتلا ماظن مادختسا ةلصاومل ةيوناثلا سرادملا بالط جاتحي دق "انناريج ةيامح" ىوتسم يف •
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعتو ةيزيلجنإلا ةغللا باستكا تامدخ بناجب مهتسردم نم ةيسفنلا ةحصلاو ةيفطاعلا ةيعامتجالا تامدخلا يقلت بالطلا لصاويس •

 .نيقوفتملاو نيبوهوملا جماربو
 لك يف ةمدقتملا ملعتلا ةطخ وأ 504 مسق ةطخ وأ)IEP( ةيدرفلا ميلعتلا ةطخ تامدخ ميدقت متيس ناك اذإ ام ديدحت ىلع ًاعم رسألاو سرادملا قرف لمعتس •

 .اهميدقت متيس فيكو ويرانيس

  )Virtual Program( تنرتنإلا ىلع ةساردلا جمانرب
 لصف يف سرادملا يف اهؤانبأ سردي نأ ديرت ال ا�أ نم ةدكأتملا رسألل )Virtual Program( لماك لكشب تنرتنإلا ىلع ةساردلا جمانرب سرادملا رفوتس •

  .رايخلا اذه يف نيلجسملا بالطلل سرادملا يف ةسارد دجوي ال .فيرخلا
 تارارق ذختت نيح .)سرادملا بلغأل ربوتكأ 16 - سطسغأ 24( لوألا عبرلل مزلم ريغ )Virtual Program( تنرتنإلا ىلع ةساردلا جمانربب قاحتلالا رارق •

  .ربمسيد ةيا� ىتح رارقلا اذ� مزتلت تنأف ،يناثلا عبرلل كترسأل
 ةصرف رفوتي دق .عونتملا رفند عمتجمب ًايفاقث ةقلعتم داوم يف مهئالمزو مهيملعم عم ةرشابم لعافتلا بالطلل ىنستي يكل رشابملا ثبلا ماظنب صصحلا مظعم دقعتس •

   .ىرخأ تاطابترا مهيدل نمم رسألاو بالطلل "ةلجسملا سوردلا ةدهاشم"
 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعتو ةيزيلجنإلا ةغللا باستكا تامدخ بناجب مهتسردم نم ةيسفنلا ةحصلاو ةيفطاعلا ةيعامتجالا تامدخلا يقلت بالطلا لصاويس •

 .نيقوفتملاو نيبوهوملا جماربو

 لك يف ةمدقتملا ملعتلا ةطخ وأ 504 مسق ةطخ وأ)IEP( ةيدرفلا ميلعتلا ةطخ تامدخ ميدقت متيس ناك اذإ ام ديدحت ىلع ًاعم رسألاو سرادملا قرف لمعتس •
 .اهميدقت متيس فيكو ويرانيس

 

 يأ نود ةثالثلا تاهويرانيسلا نيب لقنتلاب نومزتلم نحنف ،ملقأتلا ضعب ىلإ جاتحتس 19-ديفوك ةحئاج عم نمازتلاب ةساردلا نأ كردن امنيب
 دكأتتس ،تنرتنإلا ىلع ةساردلا جمانرب يف وأ نيجهلا ماظنلاب وأ سرادملا يف نوسردي بالطلا ناك اذإ امع رظنلا ضغب .ملعتلل ريبك ليطعت

DPS معدلا نم نكمم ردق ربكأل نوجاتحي نيذلا بالطلا طارخنا ةداعإ ىلع لمعنس .هنوجاتحي يذلا يميداكألا معدلا ىلع مهلوصح نم 
 ةفاضإ عم فصلا ىوتحم سيردت لصاونس .عيبرلا لصف يف دعب نع ملعتلا يف ةكراشملا يف تابوعص اوهجاو نيذلا بالطلا كلذ يف امب يميداكألا
 نم 19-ديفوك ةمزأب ةقلعتملا ةيسفنلا ةحصلا تايدحت عم ةيقابتسا ةروصب لماعتنس .بالطلا اهملعتي مل سورد يأ ةسارد يف ةدعاسملل معد يأ
  .ًايفاقث ةبواجتم ةيسارد جهانمو تاسرامم لالخ نمو لكك لفطلا معد جمارب لالخ
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 2021-2020 يساردلا ماعلل دعب نع ملعتلا تانيسحت

 ملعتلا ىلع تانيسحتلا نم ديدعلا ءارجإل ططخن نحنف ،ويام يف ىرج يذلا نايبتسالا يف نيملعملاو رسألا نم انتدرو يتلا تاقيلعتلا ىلع ًءانب
  .بالطلا عيمجل نيجهلا ملعتلا ماظن يف وأ تنرتنإلا ىلع ةساردلا جمانرب يف ًءاوس دعب نع

 	.تيبلا يف نيغلابلا نم لقأ ةدعاسم ىلإ جاتحي رشابم يموي سيردت لالخ نم بالطلاو نيملعملا نيب تاقالعلا زيزعت 
 يف تاجردلا ماظن فلتخي دق(	.سرادملاو فوفصلا فلتخم يف حيحصتلاو سيردتلاو روضحلل ةقستم تاعقوتب رسألا معد 
 .)رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا
 نم فوفصلا يف بالطلل Seesaw ماظن يهو ةدّحوم ملعت ةرادإ ةمظنأ مادختساب رسألاو بالطلل تيبلا يف ملعتلا ةبرجت طيسبت 
 ةقطنملا ىوتسم ىلع ةمظنألا سفن مادختسا لهسيس .)12-6( رشع يناثلا ىلإ سداسلا فصلا نم بالطلل Schoology ماظنو )K-5( سماخلا ىلإ ةضورلا
 بالط رسأل يغبني( .نيملعملا نم تاقيلعت ىلع لوصحلل ةزجنملا لامعألا ميلستو ةلمتكملا تابجاولا عبتتو تابجاولاو ةمداقلا سوردلا ىلع فرعتلا نم ةيميلعتلا
 .ةسردملا همدختستس يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا
 يجولونكتلا معدلل صرف ريفوتو ةزهجألاو تنرتنإلل لوصولا يف تاوجفلا دس قيرط نع بالطلا عيمجل انلوصو نم دكأتلا 
 .ةددعتم تاغل يف ةيميلعتلا سوردلاو
 	.ةساردلا ويرانيس رييغت عم ةسلس ةروصب فيكتت ةيزيلجنإلا ةغللا ريوطتو يدرفلا ملعتلا ططخل معد لبس عضو 
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 معدلاو ملعتلا ةرادإ ماظن ىلإ لوصولا

 كلذ ريغو تابجاولاو تاررقملا ةرادإ ىلع ةدعاسملل تنرتنإلا ىلع ملعتلا جمارب

 تاررقملا لجأل يساردلا ماعلا لالخ نوملعملاو بالطلا همدختسيس يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلإ رومألا ءايلوأ عيمج لوصو نم دكأتلا يف بغرن
 اذه ةيميلعتلا ةقطنملا سرادم امهمدختستس نيذلا نيماظنلا نع تامولعملا نم ديزملا يلي اميف .كلذ ريغو نيملعملا نم تاقيلعتلاو تابجاولاو
 .ةسردملا همدختستس يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني .ماعلا

  .ىرخألا تاغللا يثدحتمل ًاضيأ حاتتس هاندأ ةنيبملا دراوملا نأ ةظحالم ىجري

 

  :Seesaw - 5- ةضورلا نم فوفصلا
 بلاطلاب هطبرو باسح ءاشنإل رومألا ءايلوأ ةباوب يف مدختسملا ينورتكلإلا ديربلا ىلع ةوعد سطسغأ 20 يف رسألا ىقلتتس
 لوخدلا ليجست تامولعم مادختسا نم نكمتتس ،لعفلاب Seesaw باسح تأشنأ دق تنك اذإ .Seesaw ماظن يف
  .ةقباسلا

 :Seesaw مادختسا ءدب نع تامولعملا نم ديزم

 Seesaw  ىلع رومألا ءايلوأ باسح تامولعم ●
 ةينابسإلا ةغللاب | ةيزيلجنإلا ةغللاب :Seesaw نع ويديفلاب ةمدقم ●
 لوخدلا ليجست ليلد ●
 eesawS نع ةعئاشلا رومألا ءايلوأ ةلئسأ ●

 

 :Schoology - 12-6 نم فوفصلا
 ىلع رومألا ءايلوأ ةباوب ىلع باسح ءاشنإ يه Schoology ـب باسح طبرل ةوطخ لوأ 

. parentaccountcreation.dpsk12.orgدجتسف ،رومألا ءايلوأ ةباوب ىلع باسح كيدل لعفلاب ناك اذإ 
 ىلع رقنا مث رومألا ءايلوأ ةباوب ىلع لوخدلا ليجست الإ كيلع ام .كبالط باسحب طبترم Schoology باسح ًايئاقلت
   .كباسح ىلع ًايئاقلت لوخدلا لجست يكل Schoology رتحاو "تاقيبطتلا لك ىلإ رظنا"

 :Schoology مادختسا ءدب نع تامولعملا نم ديزم

 Schoology نع ةزجوم تامولعم ●
 رومألا ءايلوأل لوخدلا ليجست ويديف ●
 قيبطتلا ىلع لوخدلا ليجست ليلد ●
 Schoology  نع ةعئاشلا رومألا ءايلوأ ةلئسأ ●
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 ةمالسلاو ةحصلا تالوكوتورب
 يتلاو ةمالسلاو ةحصلا تالوكوتوربب ديقتلا عيمجلا نم عقوتيس ،ساردملا ىلإ ةدوعلاب نيفظوملاو بالطلل ةيحصلا تاهيجوتلاو فورظلا حمست نيح
 يف ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ةرادإو رفند يف ةئيبلاو ةماعلا ةحصلا ةرادإ كلذ يف امب ةيالولاو ةنيدملا يف ةحصلا ءاربخ عم ةكارش ىلع ًءانب اهعضو مت
 ىلع أرطت تارييغت يأب مكيفاونس ،انعمتجم يف ةيحصلا فورظلا ريغتت امنيب .ةيالولا مكاح بتكمو ةحصلل ىربكلا رفند ةقطنم ةكارشو ودارولوك
  .تاهيجوتلا هذه

 ىرخألا ةيامحلا تادعمو تامامكلا 
 ةيجاجزلا زجاوحلاو هجولا يقاوو تامامكلا

 تاعومجملا ميسقت 
 رغصأ وأ 35

 يدسجلا دعابتلا 
 .رابكلا نيبو مهنيبو مهضعبو بالطلا نيب مادقأ 3 لقألا ىلعو رابكلا نيب مادقأ 6

 نيديلا ميقعتو لسع 
 نيتعاس لكو لوصولا دنع

 ضارعألاو ةرارحلا صحف 
 بابلا دنع وأ يحصلا صحفلا قيبطت مادختساب ًايموي

 اهنم جورخلاو ينابملا لوخد 
 ةيداشرإ تاحول عضوو ةسردملا يف لقنتلا يف مكحتلا

 ةيوهتلا 
 ءاوهلا لدابت ةمظنأو ءاوهلا فييكتو ةئفدتلاو ةيوهتلا ةمظنأ نيسحت

 فيظنتلا تاءارجإ 
 )ةقطنملا بسحب فلتخت( ًءاسم - ًايموي تارم 3

 تارابتخالا 
 بالطلل تارايخ نع ثحبن ؛نيفظوملل نيعوبسأ لك ةدشب هب ىصوي ،يناجم
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 عيمجلا ةحص ىلع ظافحلا 

 تامامكلا
 تاميلعت ىلع لوصحلا راظتنا يف نآلا نحن .هجولا ةيطغت صخي اميف CDC تاهيجوت عابتا عيمجلا ىلع بجي .ةسردملا يف مهدوجو ءانثأ تامامكلا ءادترا عيمجلا نم بلطي
 ظافحلا عم ةيحص بابسأل تامامكلا ءادترا ىلع نيرداقلا ريغ نيفظوملا وأ بالطلا سرادملا يفعتس .تامامكلل انذيمالت رغصأ ءادترا صخي اميف ةماعلا ةحصلا ءاربخ نم ةيفاضإ
 .مهلوح نم ةمالسو ةحص ىلع هتاذ تقولا يف

 يتلا "ةمامكلا علخ" تارتف لالخو تابجولا لوانت تاقوأ لالخ ةمامكلا علخ نم نوفظوملاو بالطلا نكمتيس اذلو بعص رمأ مويلا لاوط تامامكلا ءادترا نأ كردن نحن
  .مويلا لالخ اهدعوم ديدحت سرادملل نكمي يتلاو قلطلا ءاوهلا يف بالطلا اهيضقي

 هجولا عرد
 ركبملا ميلعتلا ةلحرم يف بالطلاو نيملعملا لثم ةجاحلا ىلع ءانب بالطلا وأ/و نيفظوملا عم اهمادختسا ةقيرط ديدحت اهنكميو )Face Shield( هجولا عورد سرادملا ملتستس
 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ميلعتو ةيزيلجنإلا ةغللا ملعت جمانربو

 نيديلا لسغ
 نم تايمك سرادملا ىدل رفوتيس .ًاضيأ نيديلا مقعم مادختسا متي دق .لقألا ىلع نيتعاس لك ةدحاو ةرمو لوصولا دنع مهيديأ اولسغي نأ نيملعملاو بالطلا عيمج نم بلطيس
  .ماظتناب ةيساردلا تآشنملاو لوصفلا ميقعت متيس امك ماظتناب نيديلا لسغب مهل حامسلل نوباصلاو نيديلا مقعم

 يحصلا صحفلا
 وأ/و ةرارحلا ةجرد صحفل بالطلاو رابكلا عيمج عضخيس .يمويلا يحصلا صحفلل عضخي نأ بجي ،نيملعملاو نيفظوملاو بالطلا كلذ يف امب ،ةسردم يأ لخدي صخش يأ
 هترارح ةجرد غلبت فظوم/بلاط يأ .ةسردملا يفظوم لبق نم ةسردملا يف ًايصخش ًاصحف وأ لزنملا يف ُاقبسم ًاصحف نوكي دق ضارعألا صحف .ىنبملا لوخد لبق ضارعألا صحف

 سفنتلا قيضو لاعسلاو ىمحلا لثم ضارعأ نم نوناعيو ىضرم اوناك اذإ مهلزانم يف اوقبي نأ نيفظوملاو بالطلا عيمج ىلع بجي .ةسردملا يف ءاقبلاب هل حمسي نل ،رثكأ وأ 100.4
 .عادصلا وأ تالضعلا مالآ وأ داهجإلا وأ نطبلا ملأو قلحلا ملأو

 ةيصخشلا ةفاظنلا
 .رومألا ءايلوأو نيفظوملاو بالطلا ىدل )قفرملاو ليدانملاب سطعلاو لاعسلا ةيطغت لثم( ةيحصو ةنمآ ةيصخش ةفاظن تايكولس قيبطت ىلع سرادملا دعاستس

 ةحصلا بتكم تالوكوتورب
 ةلهس حطسأو ةدرابو ةنخاس ةيراج هايمب ضوحو طقف ةحصلا بتكم مادختسال صصخم مامحو بلاط 400 لكل لاقن ريرس ىلع يوتحي ةحص بتكم ةسردم لك يف دجويس
 .ةحصلا بتكم يف ةيفاك ةحاسم رفوتت مل اذإ بالطلا لزعل ةيفاضإ قطانم ًاضيأ سرادملا صصختس .ءاحصألا بالطلا نع مهلزع متيل ىضرملا بالطلل ةلوزعم ةقطنمو فيظنتلا

  يدسجلا دعابتلا
 نيبو مهنيب مادقأ 3و رابكلا نم مهريغ نيبو مهنيب مادقأ 6 ةفاسم ىلع رابكلا ظفاحي نأ بجي .نكمأ املك نيرخآلا نيبو مهنيب مادقأ 3 ةفاسم ىلع بالطلا ظفاحي نأ بجي
 .يجاجز زجاح مادختسا نكمي مادقأ 3 ةفاسم ىلع ظافحلا نكمي ال نيح .بالطلا

 



 

 

 

9 

 ةيبالطلا تاعومجملا
 .بالطلل يميلعتلا ىوتسملا ىلع ًءانب تاعومجملل ةبسنلاب تاهيجوتلا فلتخت .ةددعتم عيباسأل رخآ طاشن يأ وأ ةصح يف ًاعم نوكرتشي بالطلا نم ددع يه ةعوم�ا

 ةيئادتبالا ساردملا ●
 ءادترا تاهيجوت نوعبتيو مهنيب مادقأ 3 ةفاسم ىلع نوظفاحي املاط اذيملت 35 لصي ام مضت ةعوم� اومضني نأ نكمي سماخلا ىلإ ةضورلا نم فوفصلا يف ذيمالتلا
 .تامامكلا

 ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا ●
 ءادترا تاهيجوت نوعبتيو مهنيب مادقأ 3 ةفاسم ىلع نوظفاحي املاط اذيملت 35 لصي ام مضت ةعوم� اومضني نأ نكمي 12 ىلإ 6 نم فوفصلا يف ذيمالتلا
  .ًاذيملت 35نم رثكأب ذيمالتلا كتحي ال ثيحب ةددعتم ةريغص تاعوم� بترت نأ سرادملل نكميف ،ةعومجم نم رثكأ يف ةكراشملل بالطلا جاتحا اذإ .تامامكلا

 يساردلا مويلا دعب/لبق ام ةياعرو ةيفصلا ريغ ةطشنألاو ةيضايرلا ةطشنألا ●
 ةطشنألاو ةيفصلا ريغ ةطشنأل تاهيجوتل قرطتلا متيس .ةيضايرلا ةطشنألا صخي اميف )CHSAA( ودارولوك يف ةيوناثلا سرادملا ةطشنأ ةطبار تاهيجوت عبتنس
 .ًاضيأ يلاحلا تقولا يف ةقلعم يساردلا مويلا دعب ام/لبق ام ةياعر تاهيجوت .يلاحلا تقولا يف ريرحتلا ديق ليلد يف جهنملل ةلمكملا

 تابجولا
 .ايرتيفاكلا يف وأ لصفلا يف امإ تابجولا عيمج ميدقت متيس .ماعطلا ةكراشمب حمسي نل .هدعبو ماعطلا لوانت لبق مهيديأ بالطلا لسغيس .لوصفلا يف تابجولا عيمج لوانت متيس
  .لوصفلا ىلإ ا� نودوعي مث مËاعومجم عم ددحم تقو يف ماعطلا بالطلا ملتسيس ،ايرتيفاكلا يف ماعطلا ميدقت مت اذإ

 سرادملا قلغ
  .جراخلا نم ماعط يأ ىلع لوصحلل ةرداغملا نم اونكمتي نل بالطلا نأ ينعي اذهو ةيوناثلا سرادملا قلغ متيس

 )PE( ةيندبلا ةيبرتلا/تاحارتسالا
 ةكراشمو مادختسا بالطلل نكمي .مËاعومجم عم بالطلا ىقبي نأ ىلع لوصفلا جراخ ةيندبلا ةيبرتلا صصحو ةحارتسالا بالطلا يضقي نأل سرادملا ططختس ،انكمم ناك املك 
 بالطلا ظفاحي نأ ىلع لوصفلا جراخ تدقع اذإ تامامكلا ءادترا نود ةيندبلا ةيبرتلا صصح/ةحارتسالا تارتف بالطلا يضقي نأ نكمي .مËاعومجم عم باعلألا/ءانفلا تادعم
 ةلصفنم ةقطنم يف ةعومجم لك تناك املاط تقولا سفن يف جراخلاب اونوكي نأ نكمي ةفلتخم تاعومجم نم بالطلا  .بالطلا نم مهريغ نيبو مهنيب ربكأ وأ مادقأ ةتس ةفاسم ىلع
 .تامامكلا ءادترا بالطلا ىلع بجي ،لوصفلا لخاد ةيندبلا ةيبرتلا صصح/ةحارتسالا ءاضق بجوت اذإ .)ءانفلا وأ بعلملا يأ(

  ةيئاوهلا تالآلاو ءانغلا
  .كلذ ىلع ًءانب اهريغو ىقيسوملا ةدام ىلع تاليدعت ءارجإ سرادملا ىلع بجيو ةيئاوهلا تالآلا مادختساو ءانغلاب حمسي ال
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  ةمالسلا قيقحتل لزعلا

 ةعومجم يف ةيباجيإ 19-ديفوك تالاح
 .ىرخألا تاءارجإلاو لزعلا صخي اميف ةحصلا ةرادإ تايصوت DPS عبتتسف ،ةعومجم طسو 19-ديفوك سوريفب ةيباجيإ ةلاح ترهظ اذإ

 

  لزنملا يف هلعفت نأ رسألل نكمي يذل ام

 .ماظتناب تيبلا يف مادختسالا ةداعإل ةلباقلا شامقلا ةمامكلا لسغ 
  .كتقطنم يف ةيحصلا تاهيجوتلا عابتا 
 .ةيلزنملا ةفاظنلا تاهيجوت عابتا 

 

 لوصفلاو ينابملا ةفاظنو ةمالس ىلع ةظفاحملا

 فيظنتلا
 يتلا لوصفلا .نكمم ردق ربكأب مادختسالا تارم نيبو ًايموي لقألا ىلع ةدحاو ةرم تالفاحلا يفو ساردملا يف ةرركتم ةروصب سملت يتلا حطسألا رركتم لكشب نيفظوملا فظنيس
 اذلو ةيجراخلا ءانفلا تادعم ميقعت متي نل .لوصفلا نم فيظنتلا ةبعص ءايشأ يأ وأ ةوشحم بعل يأ ةلازإ متيس .مادختسا لك دعب اهفيظنت متيس ةددعتم تاعومجم اهمدختسي
 .ءانفلا تادعم نم يأل مادختسا لك بقع ةمظتنم ةروصب نيديلا لسغ نم دكأتلا نيفظوملاو بالطلا ىلع نيعتي

 لوصفلا
  .ةيعامجلا دعاقملا ةلازإ متيسو هاجتالا سفن بالطلا هجاوي ثيحب دعاقملا ميظنت ةداعإ متيس .بالطلا نيب ةنكمم ةفاسم ربكأ نمضت ثيحب لوصفلا يف دعاقملا بيترت متيس

 تاقرطلا
  .تاقرطلا يف تاعوم�ا طلتخت ال قيحب صصحلا ءاهتنا/ءدب ديعاوم سرادملا بترتسو دحاو هاجتا ا�أ تاقرطلا ىلع تامالع عضو متيس

 ةرداغملاو لوصولا
 ىلع ظافحلاو لوصولا ىدل ضارعألا صحف ءارجإل نيتيفاك ةحاسمو ًاتقو سرادملا يطعيس اذه .ةريهظلا يف مËرداغمو حابصلا يف بالطلا لوصول ةفلتخم ديعاوم لمع متي دق
  .يمامألا بتكملا ةرسألا دارفأو راوزلا يطخت مدع نامضو سرادملا يف هجولا يقاو وأ تامامكلل عيمجلا ءادترا نامضو يدسجلا دعابتلا

 تابتكملا
  .مادختسا لك بقع بتكلا )حسم( ميقعت متيس .لصفلا يف ةدوجوملا بتكلا ةعلاطم بالطلل نكمي وأ/و بالطلل بتك راضحإ تابتكملا ءانمأل نكمي نكل تابتكملا قلغ متيس
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 تيبملاو ةيناديملا تالحرلا
 .يلاحلا تقولا يف تالحرلا هذه نم يأب حمسي نل

 تاودألا
 بالطل لصفلا يف ةدوجوملا نم ًابتك نوملعملا صصخيس .اهتكراشم نكمي الو بلاطلاب ةصاخ نوكت نأ بجي كوبمورك ةزهجأو ةيداعلا مالقألاو صاصرلا مالقألاو قاروألا عيمج
  .مادختسا لك بقع بتكلا )حسم( ميقعت متيس ،اهتكراشم ةلاح يف .انكمم كلذ نوكي نيح نينيعم

 تانازخلا
 تانازخلا مادختسال نوجاتحي نيذلا بالطلل ،ةدودحم فورظ يف ،تاءانثتساب سرادملا حمست دق .لصفلا ىلإ ضارغألا راضحإ بالطلا ىلع بجي اذلو تانازخلا مادختسا متي نل
  .504 ةطخ وأ/و )IEP( ةيدرفلا ملعتلا ةطخ ةيلمع نم ءزجك

 حوارملاو ةيوهتلا
 تادربملا وأ/و ةلقنتملا ديربتلا تادحوو ذفاونلا تافيكمو ةلومحملا حوارملا لثم ةزهجأ ليغشتب حمسي نل ،19-ديفوك سوريف راشتنا عنم لجألو ةيرورضلا ةيحصلا تاطايتحالل ًارظن
 5 انرمثتسا دقف ،ةيديلقتلا ديربتلا تاودأ رفوتت ال امنيب .سوريفلا راشتنا زيزعت رطخ لكشت دق ةزهجألا نم عاونألا هذه نأ ةحصلا ءاربخ انربخأ دقل .ةفرغلا يف ءاوهلا خفنت يتلا
 ةقطنملا ينابم يف ةرارحلا يف مكحتلاو ءاوهلا حيشرتو ءاوهلا قفدت يف مكحتلل ةنكمم تاناكمإ لضفأب انعتمت نامضل )CARES Act( زريك نوناق تاصصخم نم ًارالود نييالم
 .ةيميلعتلا
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 ةيسردملا تالفاحلا يف ةمالسلاو ةحصلا ىلع ظافحلا

 21 -2020 يساردلا ماعلل تالصاوملا ةمدخ ىلع تارييغت

 طيطختلا يف مكتدعاسمل تالفاحلا ةمدخ نع تامولعملا ثدحأب مكديوزت يف بغرن اننكل ،دعب نع ةساردلا ماظنب يساردلا ماعلا أدبنس اننأ مغر
 ةيسردملا انتالفاح نإف ،تالصاوملاب ةصاخلا يعامتجالا دعابتلاو ةيحصلا تاهيجوتلل اقفو .فيرخلا نم قحال تقو يف سرادملا يف ةسرادلل ةدوعلل
 جمانرب يف ةيوناثلاو ةطسوتملا سرادملا بالط بلغأ كلذ يف امب بالطلا نم ريبك ددع نأ ينعي اذه نإف فسأللو .اهتعس نم %33 ـب لمعتس
 تالفاح ةقاطب مادختسا نم نونكمتيس نولهؤملا ةيوناثلا ةلحرملا بالط .ةسردملل ءارفصلا تالفاحلا دايترال نيلهؤم اونوكي نل يداعلا ميلعتلا

DPS-RTD.  

 ةمدخل ًانوناق نيقحتسملا بالطلا كلذ يف امب ةديدشلا تاجايتحالا يوذ ذيمالتلاو ذيمالتلا رغصأل تالفاحلا ةمدخ يف ةيولوألا DPS يطعتس
 ةمدخ ىلع مهلوصح ةرورض ىلع م� ةصاخلا )IEP( يدرفلا ملعتلا ةطخ صنت نيذلا ةصاخلا تاجايتحالا يوذ بالطلا لثم تالصاوملا

 ةيفيكل ليلد ىلع روثعلل .انه تالصاوملا تامدخ ىلع لوصحلا لصاوتس يتلا سرادملاب ةمئاق رفوتت .درشتلا نم نوناعي نم كلذك وأ تالصاوملا
 .انه رقنلا ىجري ،تالصاوملا ةمدخل بلاطلا ةيلهأ نم دكأتلا

 

 تامامكلا
 .ةفاسملا لاوط ةلفاحلا يف ةمامك ءادترا بالطلا عيمجو ةلفاحلا قئاس نم بلطيس

 يحصلا صحفلا
 .ةلفاحلا بلاطلا دايترا لبق يحص صحف ءارجإ رسألا ىلع بجي

 دعاقملا
 سفن يف سولجلاب ةرسألا سفن دارفأ وأ ءاقشألل حمسي دق .ًابلاط 24 نع ةلفاح لك يف بالطلا ددع ديزي ال ثيحب دعقم لك يف طقف دحاو بلاط سولجب تالفاحلا يف حمسيس
 .دعقملا

 +Pass تاقاطب
 نيب 19-ديفوك سوريفب ةباصم ةلاح روهظ ةلاح يف نيطلاخملا بقعت ءارجإ يف اندعاسي نأ هنأش نم اذه نأل ةلفاحلا دوعص دنع Pass+ ةقاطب مادختسا بالطلا ىلع بجي 
 .2021-2020 يساردلا ماعلا ةيادب يف اهعيزوتل بلاطلا ةسردمل Pass+ تاقاطب ليصوت متيس .بالطلا وأ نيقئاسلا
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  ةيسفنلاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ةحصلا
 ةيداصتقالاو ةيرصنعلا ةمدصلا تايوتسم ديازت بناج ىلإ ةحئاجلا رثأل ةجيتن ةيسفنلا ةحصلا تامدخل مهتجاح ديزت دق انبالط نأ كردن نحن
 يف يميداكألا ملعتلا لخاد يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلا جاردإب نومزتلم نحنف ،راهدزالاو ملقأتلا ىلع بالطلا ةدعاسملو .دالبلا ىوتسم ىلع
 .نيفظوملاو رسألاو بالطلا ةمالسو ةيسفنلا ةحصلا معدو جهنملا بناوج عيمج

 يفطاعلاو يعامتجالا معدلا

 :كلذ يف امب ساردملا يف ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ةحصلا صخي اميف بيردتلاو تاصوحفلا ةدايز ىلع ماعلا اذه لمعنس

 بالطلل يفطاعلاو يعامتجالا صحفلا •
 عساتلاو سداسلاو سماخلا فوفصلا يف سردي يذلا راحتنالا عنم جهنم •
 رابكلاو بالطلل ةيسفنلا ةحصلاب ةطبترملا راعلا ةمصو نم دحلل يقابتسا ميلعت •
 .ةرتفلا هذه يف بالطلل ةدقعملا تاجايتحالا عم لماعتلاو ةقلقم تامالع نع ثحبلا ةيفيك ىلع سرادملاب انيفظومو انيملعم بيردت •

 صاخلا يحصلا بيردتلا نم كلذ ريغو طابضنالاو ،يفطاعلاو يعامتجالا ملعتلاو ،كولسلاو ،تامدصلا راثأ عم لماعتلا تاسرامم يف بيردتلا جمد °
  .19-ديفوك سوريفب

 دعب نع ةساردلا ةئيب يف ةيسفنلا ةحصلا معدو يفطاعلاو يعامتجالا معدلا ميدقت ةيفيك °
 )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا رسأ ىلع بجي .ًافلتخم ًاج� نوعبتي دق امبر نكل يفطاعلاو يعامتجالا معدلل ةيوق جمارب )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا انسرادم رفوتس •

 .مهتسردم ىلإ عوجرلا

 

 ةيسفنلا ةحصلا معد لبسو تامدخ
 :كلذ يف امب ،ةيسفنلا مكبالط ةحص لجأل ةيعمت�ا دراوملل لوصولا ىلع مكثحن

 نيدشرملاو نييعامتجالا نييئاصخألاو ةسردملاب نييسفنلا نييئاصخألا كلذ يف امب ةرفوتملا ةيسفنلا ةحصلا تامدخ ىلع فرعتلل ةسردملاب معدلا قيرف عم لصاوتلا •
  .نييوبرتلا

 .ًازكرم 18 اهددعو  سرادملاب ةدوجوملا ةيحصلا زكارملا لالخ نم ةيسفنلا ةحصلا معد رفوتي •
 Mariaو Jewish Family Serviceو Mental Health Center of Denver كلذ يف امب ةيعمت�ا ةيسفنلا ةحصلا تامدخ ورفوم •

Droste Counseling وDenver Children's Advocacy Center لصاوتلا ىجري .ةسردم 80 نم رثكأ يف بالطلل تامدخلا نومدقي نيذلا 
 .تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةسردملاب ةيسفنلا ةحصلا قيرف عم

  .ةيسفنلاو ةيفطاعلاو ةيعامتجالا ةحصلا معدل ةيفاضإ ةيرسأ دراوم  ىلع لوصحلل انعقوم رز •
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  ةيرورضلا تامدخلا

 ةيذغتلا تامدخ

 ةلصاوم ىلع مËدعاسمل ةيذغم ةيحص تابجو ىلع بالطلا لوصح نامضل فيرخلا لصف يف مالتسالا ماظنب تابجولا ريفوت DPS لصاوتس
  .ةسردملا وأ تيبلا يف ومنلاو ملعتلا

 

 سرادملا يف يحصلا معدلا

 19-ديفوك سوريفل ةباجتسالا
 لك نيعتس .تالاحلا روهظ عم نمازتلاب ةيميلعتلا ةقطنملا ءاحنأ فلتخم يف رسألاو نيفظوملاو سرادملل معدلا مدقي هرودب يذلاو 19-ديفوك سوريفل ةباجتسالل ًاقيرف DPS مضت 
  .سوريفلل ةباجتسالل DPS قيرف عم نالمعيس 19- ديفوك يقسنم ةسردم

  ةيسردملا ةيحصلا زكارملا
 تاميعطتلا كلذ يف امب لباقم نود بالطلل ةيحصلا تاجايتحالا معدل ةحوتفم نوكتس ًازكرم 18 اهددعو Health Denver ىفشتسمل ةعباتلا ةيسردملا ةيحصلا زكارملا عيمج
 يف ةرفوتملا سوريفلا تارابتخاب بالطلا طبرو ،ىضرملا بالطلا مييقت لثم 19-ديفوك سوريفب ةقلعتملا تالكشملا صخي اميف معدلا ريفوت نم ًاضيأ سرادملا نكمتتس .ةبولطملا
  ىرخألا Denver Health تآشنم
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 ةيفاضإلا معدلا لبسو دراوملا
  ةيحصلا تامدخلا رفوم عم لصاوتلا ىجري ،19-ديفوك سوريفب قلعتت تاراسفتسا يأل

 عمتجملاو ةرسألا ةدعاسم طخ
720.423.3054 

 face@dpsk12.org 

 

 )FACE( عمتجملاو رسألا ةكراشم بتكم زكارم
 زاغلاو ءابرهكلا ريتاوف عفد يف ةدعاسملاو ةيساسألا تاجايتحالاو ةيحصلا ةياعرلاو ةيفيظو دراومو راجيإلا عفد يف ةدعاسملاو تابجولاو معدلا ىلع لوصحلل انزكارم دحأ عم لصاوت 
 .كلذ ريغو

 ينورتكلإلا ديربلا ىلع وأ 720.424.2961 مقرلا ىلع ،(John Amesse Elementary) ةيئادتبالا هيسيمأ نوج ●
Ambar_Suero@dpsk12.org 

 Lindsey_Hazel@dpsk12.org ينورتكلإلا ديربلا ىلع وأ 720.424.2970 مقرلا ىلع ،(Johnson Elementary) ةيئادتبالا نوسنوج ●

 

 ايجولونكتلا معد
 .بلاطلا ةسردم عم ًالوأ لصاوتلا ىجري
 )ًارصع 4:45 ىتح ًاحابص 6:54 نم رفوتم( 720.423.3163 :مقرلا ىلع لاصتالا ىجري ،ةيفاضإ معد تاجايتحا يأ كيدل ناك اذإ

 

 

  

 

  

  .www.dpsk12.org ةرايز ىجري ،دراوملاو تانالعإلاو تادجتسملا ىلع لوصحلل  
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 "لزنملا يف ءاقبلا" ىوتسم تاهيجوت

 ةيوناثلا ةلحرملا ةطسوتملا ةلحرملا ةيئادتبالا ةلحرملا 

 

 

 ملعتلا ةطخ

 :دعب نع ملعتلا ويرانيس

 تقو يأ يف هتدهاشم نكمي لجسم وأ رشابم :ويديفلاب  سيردتلا

 *LMS( Seesaw* Schoology* Schoology( ملعتلا ةرادإ ماظن

 تالوكوتوربلاو ريياعملا
 ةيحصلا

 قبطني ال تاعوم�ا مجح

 ةماعلا نكامألا صخي اميف ةيالولا مكاح نع ةرداصلا رماوألا عابتا :تامامكلا

 ةماعلا نكامألا صخي اميف CDC ةئيه نع ةرداصلا رماوألا عابتا يدسجلا دعابتلا

 تنرتنإلا ىلع رابكلا تاعامتجا

 ةماعلا نكامألا صخي اميف CDC ةئيه نع ةرداصلا رماوألا عابتا :ةيصخشلا ةفاظنلا

 رفوتت ال تالصاوملا

 عيزوتلا عقاومو مالتسالا ماظنب تابجو ةيذغتلا تامدخ

 ةحوتفم نوكتس ساردملا يف ةدوجوملا ةيحصلا تادايعلا ةيدسجلا ةحصلا تامدخ

 عمت�اب ةيسفنلا ةحصلا ءاكرشو سرادملاب نييسفنلاو نييعامتجالا نييئاصخألا نم تامدخلا رفوتتس ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 .ةسردملا همدختست يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني*
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 "لزنملا يف انامأ رثكأ" ىوتسم تاهيجوت

 ةيوناثلا ةلحرملا  ةطسوتملا ةلحرملا ةيئادتبالا ةلحرملا 

 

 

 ملعتلا ةطخ

 يف ةساردلا - وأ - دعب نع ملعتلا ملعتلا ويرانيس
 %100 ةبسنب ةسردملا

  )تيبلا يفو ةسردملا يف( نيجهلا ملعتلا - وأ - دعب نع ملعتلا

 ؛تقو يأ يف هتدهاشم نكمي لجسم وأ رشابم ويديفلاب  سيردتلا
 كلذب ةيحصلا فورظلا حمست نيح ساردملا يف ةساردلا

 *LMS( Seesaw* Schoology* Schoology( ملعتلا ةرادإ ماظن

 تالوكوتوربلاو ريياعملا
 ةيحصلا

 ةعومجم لكل ىصقأ دحك بلاط 35 تاعوم�ا مجح
  ةعومجم لكل ىصقأ دحك نيملعم 4

 ةعومجم لكل ىصقأ دحك بلاط 35
 ةعومجم لكل ىصقأ دحك نيملعم 3

 تالفاحلا يفو ةسردملا يف اهئادترا بجي :تامامكلا

 رابكلل مادقأ 6و مهدعبو بالطلا مادقأ 3 يدسجلا دعابتلا

 تنرتنإلا ىلع رابكلا تاعامتجا

 نيتعاس لك ةدحاو ةرمو )نيديلا مقعم مادختسا وأ( لوصولا دنع مهيديأ اولسغي نأ نيملعملاو بالطلا عيمج نم بلطيس :ةيصخشلا ةفاظنلا
  ةمظتنم ةروصب ةسردملا قفارمو لوصفلا ميقعت متيس .لقألا ىلع

 تالصاوملا

 بالطلاو ًانس رغصألا بالطلل ةرفوتم
 كلذكو ةديدشلا تاجايتحالا يوذ
 ةمدخل ًانوناق نيقحتسملا بالطلا
 نم نوناعي نيذلا لثم تالصاوملا
 ملعتلا ةطخ صنت نم وأ درشتلا
 ةرورض ىلع م� ةصاخلا ةيدرفلا
  .تالصاوملا ةمدخ ىلع مهلوصح

 

 ًانوناق نيقحتسملا بالطلل ةرفوتم
 نيذلا لثم تالصاوملا ةمدخل
 صنت نم وأ درشتلا نم نوناعي
 م� ةصاخلا ةيدرفلا ملعتلا ةطخ
 ةمدخ ىلع مهلوصح ةرورض ىلع

 .تالصاوملا

 ةمدخل ًانوناق نيقحتسملا بالطلل ةرفوتم
 درشتلا نم نوناعي نيذلا لثم تالصاوملا
 ةصاخلا ةيدرفلا ملعتلا ةطخ صنت نم وأ

� ةمدخ ىلع مهلوصح ةرورض ىلع م
 .تالصاوملا

 تالفاحلل DPS-RTD ةقاطب
 نيلهؤملا بالطلل
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 ىلع لصحتس يتلا سرادملا ةمئاق
 تالفاحلا ةمدخ

 ةيحصلا تاهيجوتلا عابتا عم سرادملا نم وأ/و عيزوتلا زكارم نم تابجولا مالتسا ةيذغتلا تامدخ

 ةحوتفم نوكتس ساردملا يف ةدوجوملا ةيحصلا تادايعلا ةيدسجلا ةحصلا تامدخ

 عمت�اب ةيسفنلا ةحصلا ءاكرشو سرادملاب نييسفنلاو نييعامتجالا نييئاصخألا نم تامدخلا رفوتتس ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 .ةسردملا همدختست يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني*

 

 

 

 "انناريج ةيامح" ىوتسم تاهيجوت

 ةيوناثلا ةلحرملا  ةطسوتملا ةلحرملا ةيئادتبالا ةلحرملا 

 

 

 ملعتلا ةطخ

 ةسردملا يف وأ )دعب نع/ةسردملا يف( نيجه سرادملا يف ملعتلا ويرانيس

 كلذب ةيحصلا فورظلا حمست نيح لوصفلا يف  سيردتلا

 *LMS( Seesaw* Schoology* Schoology( ملعتلا ةرادإ ماظن

 تالوكوتوربلاو ريياعملا
 ةيحصلا

 لوصفلل يداعلا مجحلا نوكي دق تاعوم�ا مجح
 .انكمم

 بسن عضو نآلا متي
 بالطلل/نيملعملا

 تاعوم�ا مجح نع ةيفاضإ تاهيجوت راظتنا يف نآلا اهيف رظنلا متي
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 تالفاحلا يفو ةسردملا يف اهئادترا بجي :تامامكلا

 رابكلل مادقأ 6و مهدعبو بالطلا مادقأ 3 يدسجلا دعابتلا

 تنرتنإلا ىلع رابكلا تاعامتجا

 ةماعلا نكامألا صخي اميف CDC ةئيه نع ةرداصلا رماوألا عابتا :ةيصخشلا ةفاظنلا

 تالصاوملا

 بالطلاو ًانس رغصألا بالطلل ةرفوتم
 كلذكو ةديدشلا تاجايتحالا يوذ
 ةمدخل ًانوناق نيقحتسملا بالطلا
 نم نوناعي نيذلا لثم تالصاوملا
 ملعتلا ةطخ صنت نم وأ درشتلا
 ةرورض ىلع م� ةصاخلا ةيدرفلا
 .تالصاوملا ةمدخ ىلع مهلوصح

 
 ىلع لصحتس يتلا سرادملا ةمئاق

 تالفاحلا ةمدخ

 ًانوناق نيقحتسملا بالطلل ةرفوتم
 نيذلا لثم تالصاوملا ةمدخل
 صنت نم وأ درشتلا نم نوناعي
 م� ةصاخلا ةيدرفلا ملعتلا ةطخ
 ةمدخ ىلع مهلوصح ةرورض ىلع

 .تالصاوملا

 ةمدخل ًانوناق نيقحتسملا بالطلل ةرفوتم
 درشتلا نم نوناعي نيذلا لثم تالصاوملا
 ةصاخلا ةيدرفلا ملعتلا ةطخ صنت نم وأ

� ةمدخ ىلع مهلوصح ةرورض ىلع م
 .تالصاوملا

 تالفاحلل DPS-RTD ةقاطب
 نيلهؤملا بالطلل

 عابتا عم ةسردملا يف تابجولا مدقتس ةيذغتلا تامدخ
 ةيحصلا تاهيجوتلا

 ةيحصلا تاهيجوتلا عابتا عم سرادملا نم وأ/و عيزوتلا زكارم نم تابجولا مالتسا

 ةحوتفم نوكتس ساردملا يف ةدوجوملا ةيحصلا تادايعلا ةيدسجلا ةحصلا تامدخ

 عمت�اب ةيسفنلا ةحصلا ءاكرشو سرادملاب نييسفنلاو نييعامتجالا نييئاصخألا نم تامدخلا رفوتتس ةيسفنلا ةحصلا تامدخ

 .ةسردملا همدختست يذلا ملعتلا ةرادإ ماظن ىلع فرعتلل ةسردملا ىلإ عوجرلا )رتراشت( ةلقتسملا ةماعلا سرادملا بالط رسأل يغبني*

 


