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أعزائي أولياء األمور واألوصياء ،
آمل أن يجدكم هذا التواصل أنت وعائلتك بصحة جيدة .سوف يتم إغالق منطقة فيالدلفيا التعليمية خالل الفترة المتبقية من
العام الدراسي .على الرغم من أن المباني المدرسية ال تزال مغلقة في هذا الوقت  ،يرجى العلم أن التدريس والتعلم سوف
يستمران للطالب .بدأت المراجعة واإلثراء مع المعلمين يوم االثنين  20أبريل/نيسان .وسوف يستأنف التعليم المخطط
للمنطقة التعليمية في  4مايو/أيار وينتهي في  12يونيو/حزيران .بينما ننتقل إلى التعلم الرقمي  ،نعلم أنه يُطلب من أولياء
األمور واألوصياء المشاركة في أدوار جديدة في تعلم الطالب .لمساعدتكم في تسهيل هذا العمل  ،فيما يلي إرشادات
واقتراحات:
•

التعليم المخطط  -بد ًءا من  4مايو/أيار  ،سيقدم المعلمون  3ساعات في اليوم من التعليم المخطط عبر Google
. Classroomسيستخدم الطالب في الصفوف من الروضة والي الصف الثاني عشر  K-12أجهزة كروم بوك
 Chromebookالصادرة عن المنطقة التعليمية للمشاركة .سوف يغطي التعليم المخطط المحتوى في الرياضيات
واللغة اإلنجليزية والعلوم والدراسات االجتماعية واللغة العالمية والصحة  ، PEواالستعداد لما بعد الثانوي CTE ،
 ،باإلضافة إلى التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة .تهدف الدروس إلى تعزيز التعلم المسبق ،وتوفير أنشطة اإلثراء،
وإدخال تعلم جديد لجميع الطالب.
فصول جوجل الدراسية  - Google Classroomتمثل فصول جوجل الدراسية Google Classroom
المنصة األساسية حيث ينشر المعلمون الواجبات ويديرون الدروس ويتواصلون مع الطالب .قد تستمر بعض المدارس
في استخدام منصات أخرى معتمدة على اإلنترنت مثل  Edgenuityأو . Canvas
المشاركة  -يُتوقع من كل طالب  ،بالطريقة المتاحة  ،تسجيل الدخول إلى بوابة الطالب الخاصة به في كل يوم دراسي
 ،من االثنين إلى الجمعة .في حالة االنتقال إلى البرامج التكيفية عبر اإلنترنت أو فصول جوجل الدراسية Google
 ،Classroomيجب على الطالب تسجيل الدخول من خالل بوابة الطالب الخاصة بهم.
 oيجب على الطالب المسجلين في الصفوف التاسع الى الثاني عشر  ، 12-9والمدرسة اإلعدادية الحقيقية
(أي مدرسة  8-5أو Hill ،Penn Treaty HS ، Engineering & Sciences HS ، )8-6
 GAMP ،Freedman Academyو  Mastermanتسجيل الدخول إلى بوابة الطالب كل يوم
دراسي وااالنتقال في الموقع إلى "الواجبات المستحقة اليوم" لوضع عالمة و ذلك يكون مؤشرا لمشاركتهم
في كل دورة تحمل الحضور المقرر لها في ذلك اليوم .أيها الطالب  ،يرجى االطالع على هذا الرابط
للحصول على تعليمات حول كيفية تقديم مشاركتكم من خالل البوابة.
 oمؤشر آخر للمشاركة هو إكمال الواجبات وتقديمها للمعلمين.

•

إعطاء الدرجات  -تتحول المنطقة التعليمية من أربعة فترات عالمات إلى ثالثة .الدرجات النهائية للطالب ستكون
بمتوسط الفترات الثالثة .يمكن للطالب الحصول على درجات للمهام الجديدة  ،والمهام الفائتة  ،والمهام التعويضية في
 4مايو/أيار أو بعده .سيتم ترقية جميع الطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الثاني عشر بنا ًء على إرشادات
وضع العالمات الحالية .إذا كانت لديكم أسئلة  ،فيرجى االتصال بمعلم طفلك أو مستشاره.
التواصل مع المعلمين  -سيكون لدى جميع المعلمين ساعات عمل مجدولة لتقديم الدعم التعليمي للطالب واإلجابة على
األسئلة للعائالت .سيتواصل معك معلم طفلك أيضًا عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف .يرجى التحقق من بريدك
اإللكتروني بشكل منتظم  ،إن أمكن  ،حتى ال تفوتك رسائل مهمة.

•

•

•

•
o
o
o
o

توقعات للعائالت:
التواصل مع معلم طفلهم و  /أو مديري مدارسهم إذا كانت لديهم أسئلة.
إنشاء مكان للتعلم في المنزل يقلل من التشتت ويعمل على وضع روتين للتعلم في المنزل مع المرونة أيضًا عند
الحاجة
أن يحددوا أهدافًا واقعية ألنفسهم وألطفالهم.
أن يذكروا طفلهم بالتحقق من األمر مع معلمهم إذا كانت لديهم مخاوف أو بحاجة إلى دعم وتشجيعهم على أخذ
فترات راحة لتناول الوجبات الخفيفة وممارسة الرياضة واللعب.

من الذي يجب االتصال به عندما تحتاج إلى مساعدة
•
•
•
•

•
•

األسئلة العامة :اتصل بالرقم  (215) 400-5300أو أرسل رسالة الى البريد اإللكتروني covid19info@philasd.org
الدرجات  ،واالئتمان  ،والواجبات والتعليقات :تواصل مع مستشارة طفلك أو معلمه .قم بزيارة موقع المدرسة اإللكتروني
لتلقي معلومات االتصال.
األسئلة المتكررة :تحقق من اإلجابات والتحديثات األخرى على . https://www.philasd.org/coronavirus/
مشكلة أو أمر يتعلق بالتكنولوجيا :اتصل قم بزيارة مركز موارد التعلم عن بُعد على موقع المنطقة التعليمية على
 / https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooksأو اتصل بالخط الساخن لدعم أولياء األمور واألسرة على
الرقم  (215) 400-4444أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى . FamilyTechSupport@philasd.org
المخاوف االجتماعية أو العاطفية أو الصحية :تواصل مع مستشارة طفلك أو ممرضته .قم بزيارة موقع المدرسة اإللكتروني
لتلقي معلومات االتصال.
ي في @ Phillyschoolsحدث فيسبوك اليف الخاص بي في  Facebook Live eventكل
قم بتلقي التحديثات :انضم إل ّ
أربعاء في الساعة  3:00مسا ًء حيث أشارك التحديثات حول خطة استمرارية التعليم.

نتطلع إلى الوقت الذي نعود فيه جمي ًعا م ًعا في مدارسنا ومكاتبنا .ال تزال منطقة فيالدلفيا التعليمية ملتزمة بالعمل م ًعا والعمل
الجماعي مع شركائنا لدعمكم أنتم وأطفالكم .يرجى البقاء في المنزل قدر اإلمكان والعناية بأنفسكم وأحبائكم.
بإخالص،
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