السنة الدراسية 2021-2020

الحضور ووضع
العالمات
تبدأ السنة الدراسية  2021-2020يوم األربعاء  2 ،سبتمبر  ،حيث يشارك جميع طالب ما قبل الروضة  12-في التعلم الرقمي خمسة أيام في األسبوع مع المعلمين
في مدرستهم التي يلتحقون بها .ال شك سيبدو التعلم الرقمي ويظهر بشكل مختلف عن الربيع الماضي .لقد عملنا بجد لجعل تجربة التعلم الرقمي لهذا العام تجربة رائعة
للطالب .بنا ًء على تعليقاتكم  ،سوف تتاح للطالب المزيد من الفرص للتعاون مع أقرانهم  ،والمشاركة في التعلم القائم على المشروعات  ،وتعميق المعرفة وتطبيقها
في تجربة الحياة الواقعية  ،وزيادة وقتهم مع المعلمين .لقد قدمنا أيضًا تدريبًا إضافيًا لمعلمينا حتى يتمكنوا من دعم احتياجات الطالب االجتماعية والعاطفية بشكل
أفضل وتقديم تعليمات رقمية أكثر جاذبية.
سوف يكون الحضور ووضع العالمات (الدرجات) جز ًءا مه ًما من كيفية إنشاء بيئات التعلم الرقمية حيث يحافظ المعلمون والطالب على روابط يومية قوية ،
ويشعر الطالب بالدعم والرعاية والراحة أثناء تجربة روتين مدرسي مألوف أكثر .إليكم ما يمكن توقعه وكيف يمكنكم المساعدة في دعم عام دراسي ناجح
لطفلكم:

الحضور
على الرغم من أن المدرسة ستكون رقمية بالكامل  ،فمن المتوقع أن يشارك الطالب في يوم دراسي كامل وأن يحضروا كل حصة دراسية من كل يوم
دراسي.
سجل الدخول في الوقت المحدد كل يوم
نتوقع أن يتم تسجيل دخول الطالب  ،تما ًما كما توقعنا أن يكون الطالب في الفصول الدراسية .مساعدة طفلك على تسجيل الدخول إلى فصوله الدراسية في
الوقت المحدد  ،كل يوم هو أحد أهم األشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إعدادهم للنجاح .تظهر األبحاث أن األطفال الذين يتمتعون بحضور جيد هم
في مستوى للقراءة في مستوى الصف أو أعلى منه  ،وأكثر احرازا للنجاح في المدرسة وخارجها
وضع العالمات (الدرجات)
تما ًما كما هو الحال في العام الدراسي العادي  ،سيقوم مدرسونا بتقييم العمل المدرسي لطفلك وتصنيفه طوال العام .خذ وقتًا للتحقق من عمل طفلك المدرسي
يوميًا وتأكد من تسليم مهامه في الوقت المحدد .يمكنك االطالع على إرشادات حسب مستوى الصف في . bit.ly/sdpgradeguide
الحضور والدرجات في متناول يدك
يمكنك االطالع على درجات طفلك ونتائج االختبارات وسجالت الحضور والمزيد في أي وقت باستخدام حساب بوابة األهل واألسرة Parent & Family
 .Portalلمعرفة المزيد والتسجيل  ،قم بزيارة . signup.philasd.org
هل تحتاج إلى دعم إضافي للحضور ؟
نحن هنا للمساعدة .اتصل بمعلم طفلك أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب الحضور والتغيب عن المدرسة على
 attendanceandtruancy@philasd.orgللحصول على الدعم إذا كانت هناك أية عوائق تحول دون حضور طفلك اليومي إلى المدرسة
نصائح وموارد
تفضل بزيارة  philasd.org/chromebooksللحصول على أدلة مفيدة حول كيفية تسجيل الدخول إلى فصول جوجل الدراسية
 Google Classroomوكيفية استخدام كرومبوك  Chromebookلطفلك.

تعرف على المزيد على الموقع :
WWW.PHILASD.ORG/BACKTOSCHOOL

