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                                                                                                               SCPS  أعزائي عائالت وموظفي  
 

 شكًرا لك على صبرك المستمرو تفهمك ألننا مًعا نتجول في عالم التعلم الرقمي. أنا ، إلى جانب فریقي اإلداري ، أخطط بعنایة
 لهذا االنتقال وفًقا إلرشادات إدارة التعلیم بوالیة فرجینیا لتعزیز استمراریة أنشطة التعلم وتقلیل الضغط على أطفالنا وآبائنا

  وموظفینا.  سأواصل إبالغ تحدیثات الحالة معك  أسبوعًیا
 
 ینظم مدرسونا حالًیا مجتمعات تعاونیة افتراضیة لتطویر أنشطة ووحدات تعلیمیة عالیة الجودة للطالب تعزز المحتوى السابق
 ألنشطة التعلم SCPS بطریقة هادفة وجذابة.  یتم تشجیع اآلباء على االستمرار في استخدام الموارد المتاحة على صفحة ویب
 .في المنزل ، والتي یتم تحدیثها بانتظام
 
 بدًءا من 30 آذار (مارس) 2020 ، سیتواصل المعلمون مع الطالب والعائالت من خالل البرید اإللكتروني والمكالمات الهاتفیة
 سیتلقى الطالب الذین لیس لدیهم إمكانیة الوصول إلى .Google Classroom و / أو منشورات Google Meet و / أو
 اإلنترنت نسخة ورقیة من أنشطة التعلم في المنزل من مدارسهم. أنشطة التعلم هذه في المنزل اختیاریة ؛ ال یتعین على الطالب
 .إكمالها ، وال یؤثرون على درجة الطالب
 

 سیتلقى الطالب الذین تم تحدیدهم في حاجة إلى المدرسة الصیفیة اعتباًرا من 12 مارس 2020 ، دعوة إلى المدرسة الصیفیة.
 یمكن للوالدین أیًضا أن یطلبوا من أطفالهم حضور المدرسة الصیفیة إذا رأوا أن طالبهم یحتاجون إلى دعم إضافي للتحضیر

 للعام الدراسي القادم. ستركز المدرسة الصیفیة على التدخل وإثراء العمل الذي تم تدریسه سابًقا حتى 12 مارس 2020 ، وربما
 التدریس المسبق للعمل القادم للربع األول. یرجى فهم الجدول الزمني للمدرسة الصیفیة لم یتحدد بعد. سأقدم المزید من

 التحدیثات في تفاصیل حاكم فیرجینیا رالف نورثام عندما یمكن إعادة فتح المدارس.
  

   خاص بالمدرسة االبتدائیة:
 في األسبوع الماضي ، تلقى اآلباء الوصول إلى أنشطة التعلم في المنزل للمساعدة في دعم التعلیم المستمر للطالب. سیستمر هذا
 العمل في األسابیع القادمة ، حیث یتواصل المعلمون للتواصل مع طالبهم وعائالتهم. بدًءا من أسبوع 6 أبریل ، سیبدأ المعلمون

 في مشاركة المزید من التعلم المخصص لجمیع الطالب. سیتم توفیر أنشطة التعلم التي أنشأها المعلم والتي تركز على إثراء
 ومراجعة المحتوى الذي تم تدریسه سابًقا خالل الیوم األخیر من المدرسة ، 29 مایو ، 2020.

 
 وسیعمل المعلمون أیًضا في فرق تعاونیة لتحدید المهارات والمحتوى الذي لم تتم تغطیته حتى 12 مارس ، 2020. باستخدام

 أدلة التقسیم ومستوى المدرسة ، سنقوم بتعدیل الربع األول من العام الدراسي 2020-2021 لدمج أي مهارات أساسیة أو
 محتوى مفقود بسبب إغالق المدرسة.

 
 خاص المدرسة المتوسطة :

 بحلول 6 أبریل 2020 ، یجب أن یتلقى الطالب أنشطة التعلم االفتراضیة من كل من معلمیهم. من أجل التقاط الوقت الذي فاته
 الطالب نتیجة إغالق المدرسة ، ینصب تركیزنا على توفیر محتوى فصول متسلسلة مثل الریاضیات واللغة العالمیة خالل الربع

 األول من العام الدراسي 2020-2021. ستركز هذه الوحدات على المحتوى األساسي المفقود خالل ربیع عام 2020. على
 سبیل المثال ، حیث انتهت اللغة اإلسبانیة في ربیع عام 2020 ، ستبدأ اللغة اإلسبانیة الثانیة في خریف عام 2020. یجب على

 اآلباء الذین یسعون للحصول على إرشادات للتنازل عن ائتمان المدرسة الثانویة اتخاذ القرار استناًدا إلى أداء طالبهم خالل
 الربع الثالث وبالتزامن مع معلم طفلهم ومستشاریهم.

 

  خاص بالمدرسة الثانویة:
 ندرك أن توقیت هذه األزمة الصحیة كان له تأثیر كبیر على طالب المدارس الثانویة ، وخاصة طالب النهائي . یعمل مدیرو
 المدارس الثانویة لمراحل النهایة بشكل تعاوني مع المسؤولین على مستوى القسم لوضع خطة للطالب المؤهلین إلكمال العام
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 الدراسي بنجاح وفًقا للمبادئ التوجیهیة الفیدرالیة والوالیة. على الرغم من أننا نقر بأنه ال یوجد حل مثالي ، فقد عمل طاقمنا بال
 كلل لتوفیر فرص متعددة للنجاح لكل طالب في برنامج المدرسة الثانویة.

 
 قضى مدرسو المدرسة الثانویة وطالبهم األسبوع األول في االتصال وإنشاء مساحة للتعلیم والتعلم في منازلهم. أعطى موظفو

 القیادیین  بالمدرسة الثانویة األولویة خطة عمل لدعم طالب المرحلة النهایة وإنشاء شبكات تواصل تدعم جمیع الدراجات
 الدراسیة . نظًرا لتعدد خیارات البرنامج في مدارسنا الثانویة ، فإن خطة التعلم لالستمراریة في المدرسة الثانویة لها مستویات
 ومراحل متعددة. یمكن للطالب وأولیاء األمور مراجعة خالل موقع SCPS على الویب بدًءا من 31 مارس 2020 للحصول
 على معلومات محددة عن برنامج المدرسة الثانویة. یتم توفیر الجدول الزمني التالي ، الذي تم تطویره من قبل قیادة المدرسة

 الثانویة وموظفیها، لتبادل المعلومات حول ما یمكن أن یتوقعه اآلباء والطالب من 27 مارس إلى 3 أبریل  2020.
 

 سیستمر طالب المدرسة الثانویة في االستماع من معلمیهم وتأكید وضعهم المفضل  لتلقي أنشطة التعلیم االختیاریة.●
 یمكن أن یتوقع طالب المرحلة النهایة االستماع من مستشاریهم و / أو مدیر المدرسة الثانویة.●
 AP و DE و VVA طالب المدارس الثانویة أن یتوقعوا االستماع من معلمیهم حول الخیارات المحددة المتاحة لهم.●
 طالب المرحلة النهائیة الذین یحتاجون إلى تحسین تقیمهم في مادة  مطلوبة لتخرج لعام 2019-2020  سیتم االتصال●

 بهم من قبل أحد أعضاء هیئة التدریس  في المدرسة الثانویة.
 ، وتتوفر األنشطة الجدیدة والمنزلیة المطبوعة والرقمیة للصفوف 9-12 على موقع SCPS على اإلنترنت ؛ تتضمن●

 هذه األنشطة المعاییر التي تم تدریسها سابًقا.
 یمكن للطالب البدء في استخدام أنشطة SCPS االختیاریة في المنزل ، أو أي نشاط قدمه معلمهم ، لمراجعة التعلیم●

 السابق والعمل.
 سیتم تقدیم أنشطة تعلیمیة مبتكرة في المنزل تم تطویرها بشكل تعاوني بواسطة معلمي المدارس الثانویة بدًءا من 14●

 أبریل ، 2020.
 یبقى هدفنا تقدیم حفل التخرج من المدرسة الثانویة. نعتقد أنه من المهم جًدا تكریم طالبنا الذین عملوا بال كلل لتحقیق●

 هذا اإلنجاز الهام في حیاتهم. في الوقت الحالي ، ال یمكننا تقدیم خطط محددة ألننا ننتظر توجیهات من مكتب حاكم
 والیة فرجینیا بشأن التجمعات العامة وافتتاح المدارس.

 

 

 

 خدمة تلقي وجبة:
 أنا فخور للغایة بالجهد المتمیز الذي قدمه فریقنا المتخصص في التغذیة المدرسیة والنقل والموظفین اإلداریین الذین أعدوا
 بنجاح ونقلوا ووزعوا أكثر من 18000 وجبة على طالبنا. یتم تقدیم هذه الوجبات مجاًنا ، وهي متاحة لجمیع األطفال في

 مقاطعة ستافورد.
 

 تعمل SCPS على زیادة هذه الخدمة بدًءا من یوم االثنین 30 مارس 2020 ، حیث تقدم لكل طالب اثنتي عشرة وجبة في
 األسبوع. سیقوم الموظفون بتوزیع وجبتي إفطار ووجبتین غداء یومًیا كل یوم إثنین وأربعاء وجمعة حتى إشعار آخر. سنستمر
 في تقدیم وجبات الطعام في خمسة مواقع مدرسیة و 23 موقع سكني.  یرجى مراجعة موقع القسم للتعرف على المواقع الحالیة

 وأوقات التسلیم المتوقعة.
 

 یجب أن نكون واعین خالل هذه الخدمة لتعزیز المسافة االجتماعیة وتقلیل التعرض للطالب والموظفین. لذلك ، سیتجنب
 موظفونا تمریر وجبات الطعام من خالل نافذة السائق. یتم تشجیعهم على وضع وجبات الطعام في المقعد الخلفي أو شنطة

 السیارة.
 
 مرة أخرى ، أدرك أن هذا وقت صعب ومحبط إلى حد ما بالنسبة للكثیرین. ال أرید شیًئا سوى فتح مدارسنا ولكي یكون الجمیع

 آمًنا وصحًیا. ال یزال هذا الوضع مرًنا للغایة ونتخذ أفضل القرارات استناًدا إلى المعلومات المتوفرة. أشكر الجمیع على صبرهم
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 وتفهمهم ألننا نعمل مًعا لالنتقال لـ 30.000 طفل من مناخ تعلیمي وجهًا لوجه إلى منصة تعلیمیة عبر اإلنترنت. نتطلع جمیًعا
 في قسم المدرسة إلى إعادة التواصل مع العائالت والطالب. یرجى االتصال بمدیر مدرستك أو معلمك عبر البرید اإللكتروني

 مع األسئلة المتعلقة بالتعلیم في المنزل. أطلب منك أن تظل حریصا ألنهم قد ال یكون عندهم  جمیع اإلجابات في وقت طرح
 سؤالك.

 
 أتمنى لك ولعائلتك النجاح المستمر والصحة الجیدة.

 
 مع خالص التقدیر،

Scott R.Kizner    
 الموجة


