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  2020 آذار  /مارس  26

 

 ،منطقة فيالدلفيا التعليمية  عائالت ائيعزأ

  

في التطور. لقد عملنا على خطة لتزويد جميع   COVID-19 جائحة تفشي بصحة وسالمة مع استمرار  متكوعائال مأنت  واآمل أن تكون 

 كرومبوك مغلقة على المدى الطويل. توفر الخطة جهازالطالب بإمكانية الوصول إلى فرص التعلم الرقمي في حالة بقاء مدارسنا 

Chromebook  مساعدة الطالب في  المحتوى الرقمي ل و توفرللتعلم في المنزل  جهاز يحتاج إلى  التعليمية لكل طالب في المنطقة

 .الحتفاظ بالمهارات وتعلمها بدعم من المعلما

 

مليون دوالر لشراء    11عليم بخطى سريعة من خالل الموافقة على ما يصل إلى  ، بدأ مجلس الت  2020  آذار  /مارس   26في يوم الخميس ،  

العدد الدقيق لألجهزة الجديدة التي يجب شراؤها   التعليمية المنطقة جديد. ستحدد  Chromebook كرومبوك جهاز   50000ما يصل إلى 

الموجودة حاليًا في مدارسهم للتوزيع   Chromebook كرومبوك  مع كل مدرسة لتحديد عدد أجهزة بالعمل المكتب المركزي قيام بمجرد 

 .جهازإلى   كل منهم وعدد الطالب الذين سيحتاج 

 

  اتصال  مع مدينة فيالدلفيا إلنشاء قائمة شاملة بخيارات اإلنترنت منخفضة التكلفة أو الوصول إلى نقاط التعليمية المنطقةتعمل منطقة 

وموقع مدينة فيالدلفيا بحلول األسبوع    التعليمية  المنطقةتكون القائمة متاحة على موقع  وف  لمدينة. س المحمولة عبر الألجهزة     WiFiمجانية

 .نيسان  /أبريل 6ذي يبدأ في ال

 

 Comcastفان  كومكاست ، Xfinity WiFi  اكسفينيتي واي فاي  بالنسبة للعائالت التي تقيم في مناطق المدينة التي تتوفر بها خدمة

اكسفينيتي  خدمة  مع اإلنترنت ن في خدمة  مشتركي غير البما في ذلك  -مجانية للجميع   Xfinity WiFi   اكسفينيتي واي فاي شبكة  تجعل

Xfinity   .   اكسفينيتي واي فاي   للحصول على خريطة لنقاط اتصالXfinity WiFi hotspots قم بزيارة ،    

www.xfinity.com/wifi . 

 

 :إليك الخطة اإلجمالية وما يمكنك توقعه

 

  2020 آذار /مارس    23-27

عدد الطالب في مدرستهم الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر في المنزل ، ويحددون الموظفين  بتقدير ل دراء المدارسم وميق •

 .في المدرسة    Chromebook كرومبوك   وزيع أجهزة للمساعدة في تنظيم وت 

 

  2020 أبريل/نيسان   3 -آذار /مارس  30

 .في مدرستهم للتوزيع Chromebook كرومبوك أجهزةتنظم ب فرق المدرسة تقوم  •

المحتوى الرقمي ؛ يتلقى المعلمون تدريبًا افتراضيًا حول كيفية استخدام الموارد الرقمية لدعم جميع الطالب   وانشاء  تطوير •

 .الذين يخدمونهم

 

 2020 أبريل/نيسان    6-8

 .سيتم إبالغ العائالت بتاريخ ووقت االستالم المجدول بطرق متعددة مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية •

 

 2020 أبريل/نيسان  13-17

على الطالب / العائالت في المدارس باستخدام ممارسات اإلبعاد االجتماعي  Chromebook كرومبوك أجهزةتم توزيع  ي  •

من قبل موظفي    Chromebook  كرومبوك  الصارمة وبروتوكوالت السالمة األخرى. سيتم دعم التوزيع اآلمن لجهاز

 .مكتب سالمة المدرسة ومدينة فيالدلفيا و  التعليمية المنطقة

http://www.xfinity.com/wifi
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للطالب.   عليه  اعطاء درجات  و من غير يبدأ المعلمون في استخدام أدوات التعلم الرقمي لتوفير تعليم افتراضي اختياري  •

لمهارات ، ويوفر فرص اإلثراء ودمج المحتوى الجديد حسب االقتضاء. يمكن للمعلمين من يجب أن يعزز هذا المحتوى ا

 .أنشطتهم الخاصة إلشراك طالبهمأيًضا استخدام 

 Google يتمكن الطالب واألسر أيًضا من الوصول إلى البرامج التعليمية االختيارية عبر اإلنترنت لـوف س •

Classroom    جوجل   وأدواتالفصول الدراسية في جوجل Google  األخرى. 

 

تعين القيام به لوضع اللمسات األخيرة على الخطة وتنفيذها.  لنا جميعا. ال يزال هناك الكثير من العمل الذي ي بالنسبة جديد شئ هذا 

نلتزم جميعًا بضمان أن طالبنا يمكنهم مواصلة التعلم في هذا الوقت غير المسبوق بينما نعمل على الحفاظ على سالمة الجميع وصحتهم.  

 .سوف نقترب من هذا العمل بشكل مدروس وبالسرعة التي يستحقها طالبنا وأسرنا

 

 ،بإخالص
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