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مقدمةال  
 

ي أيلول/سبتمبر عن بعد لجميع الصفوف من 
 
ي بدء الدراسة ف

 
ي الحضانة حتى سينظر مجلس وارن الموحد للمدارس للتعليم ف

الثان 

.  يقدم هذا الدليل تفاصيل حول ما يمكن أن يتضمنه الجدول التعليمي عن بعد إىل جانب معلومات عن التكنولوجيا، والدعم عش  

ي منطقتنا، والقضايا ذات الصلة.  األربعاء 
 
، والتعليم الخاص، والتقويم ف ي الساعة 2020أغسطس  19الشخصي

 
مساًء،  7:30، ف

ي ه
 
ي سينظر مجلس التعليم ف

 
  wcskids.net ذه الخطة. تتوفر معلومات االجتماع ف

   

ت األمور خالل فصل الصيف. عىل سبيل المثال، عندما  إعداد تم كما تقرأ من خالل هذه الخطة، من المهم أن نفهم كيف تغبر

ي  خيار ال
 
ي التعليمقد نيوليو، تم ذلك مع توقع أننا  الظاهري ف

 
، الطالب الذين اختاروا  شخصي ال قدم ف الظاهري ال التعلم ، وبالتاىلي

ي العديد من 
 
امج لدينا مثلاليمكن البقاء ف ،  الخ ودورات معينة مثل ، الفرقة، الخ ألن المعلم ال MSVPA ،MS2TC ،MMSTC بر

ي وقت واحد القيام عىل حد سواء شخص
 
ي مكانير  ف

 
ل جميع الطالب إىل خيار . ومع ذلك، هذه الخطة ينقا وظاهري يا يمكن أن يكون ف

، سيكون لألرس خيار إما العودة إىل  امج.  وعندما تستأنف المقاطعة التعلم الشخصي ي هذه البر
 
بعيد، مما يسمح لهم بالبقاء ف

ي استيعاب األرس
 
ي للمساعدة ف

ي الجدول الزمت 
 
ي أيضا مع تعديالت ف

، والذي قد يأنى ي
اض   .المدرسة أو االنتقال إىل خيار افبى

 

ي المدارس الثانويةهذه ال
 
ورابطة فرقة مدرسة ميشيغان  (MHSAA) خطة تنتظر المزيد من التوجيه من جمعية ميشيغان الرياضية ف

ا مؤخًرا إىل الربيع مع  MHSAA ، وكالهما تم إصدار إرشادات حول األنشطة. عىل سبيل المثال، انتقلت (MSBOA) واألوركسبى

ي رسعان ما. بما أن قراراتنا قد تم االنتهاء منها بشأن األنشطة الالصفية، سنقوم إعالنات إضافية حول الرياضات األخرى ال
تى

 بتحديثك. 

، من المهم توضيح    يعية للوالية والمسؤولير  الصحيير  ي تطرأ عىل الهيئة التش 
ات التى ي التكيف مع التغيبر

 
، مع استمرارنا ف

ً
ا وأخبر

ي تم استخدامها فيما يتعلق بالتع
نت، ومن بعيدبعض المصطلحات التى ل، والظاهري، وعىل اإلنبى ي المب  

 
 .  لم ف

  

". كانت قبل الجائحة:   لوجه المعروفة باسم "التعلم الشخصي
ً
قدمت الجمعية العالمية للتعليمات التقليدية وجها

ي ليست جزًءا من
ونية األخرى، التر ونية والمدارس اإللكتر "التعلم ، موجودة وكانت تعرف باسم WCS األكاديميات اإللكتر

 ." ي
اض     االفتر

 

ها من المدارس القيام : خالل انتشار الوباء " مما تطلب من الجمعية العالمية للمدارس وغتر أوقف الحاكم "التعلم الشخصي

 
ً
 وجها

ً
" ألنها لم تكن أبدا ي

اض  نت "التعلم االفتر ونية األخرى ومدارس اإلنتر "بالتعلم عن بعد". واصلت األكاديميات اإللكتر

 ". تقوم "بالتعلم الشخصي و لم لوجه 

 

ي "التعلم عن بعد"، وعندما تعود المنطقة إىل  : 2020بالنسبة لشهر سبتمبر 
 
توضي هذه الخطة بأن يتم وضع جميع الطالب ف

" إذا كانوا ال يريدون "التعلم  ي
اض  نت من خالل خيار "التعلم االفتر "، سيكون للعائالت خيار البقاء عىل اإلنتر "التعلم الشخصي

ا لوجه. 
ً
" وجه ، وسوف نقوم بنش  المعلومات عىل موقعنا عىل info@wcskids.net يرجر تقديم أي أسئلة إىل الشخصي

نت ونحن نستعد لبدء الدراس  ة. االنبى
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لمنطقةل الرزنامة السنوية/ تقويم  
ي يمكن العثور 

ي هذا الرابط أو أدناه. سوف نتبع موقعنا التقويم المنشور، والتى
 
  مكنيعليها ف

ً
 مخترصا

ً
 بديال

ً
 زمنيا

ً
للوالدين أن يتوقعوا جدوال

.لنصف يوم مجدول

 



 

 

 الجدول
ي محدد من مدرستهم، وأن يتفاعل أطفالهم تقريًبا مع معلميهم يومًيا، من االثنير  إىل  

الجمعة. المعلمون سيأخذون الحضور، يمكن لآلباء توقع جدول زمت 

ي المالحظات والدرجات. وفيما يىلي عينات الجداول الزمني ويقدمون
ي المنطقة، وسوف يتوقع من الطالب لتقديم العمل وتلقى

 
ة للطالب لدينا المناهج الدراسية ف

  االبتدائية والثانوية

ي نموذج 
 
 الجدول االبتدائ

 

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنير  

 9:00 اجتماع صباجي 

–  

9:15  

 9:00 اجتماع صباجي 

–  

9:15  

اجتماع 

 صباجي 

9:00 

–  

9:15  

9:00 اجتماع صباجي 

–  

9:15  

 9:00 اجتماع صباجي 

–  

9:15  

ELA  بلوك )مزي    ج من

مجموعة كاملة / 

ة(    مجموعة صغبر

9:15 

–  

10:4

5  

ELA  بلوك )مزي    ج من

مجموعة كاملة / 

ة(    مجموعة صغبر

9:15 

–  

10:4

5  

المجموعا

ت 

اإلضافية/ 

مجموعات 

التدخل/ 

دعم 

الطالب/ 

خدمات 

   اإلرشاد

9:20 

–  

12:0

0  

ELA  بلوك )مزي    ج من

مجموعة كاملة / 

ة(   مجموعة صغبر

9:15 

–  

10:4

5  

ELA  بلوك )مزي    ج من

مجموعة كاملة / 

ة(    مجموعة صغبر

9:15 

–  

10:4

5  

احة احة  11:00 – 10:45إسبى  – 12:00غذاء  11:00 – 10:45 إسبى

12:45  

احة احة  11:00 – 10:45 إسبى   11:00 – 10:45 إسبى

السبيشيلس ك 

/المي  الرياضة/الموسيقى

المكتبة-ديا  

11:0

0 –  

12:0

0  

السبيشيلس ك 

/المي  الرياضة/الموسيقى

المكتبة-ديا  

11:0

0 –  

12:0

0  

12:45 – 4:00 –  

 وقت تعاون المعلم

   

يوم  المواد التعليمية

 إلتقاط

السبيشيلس ك 

/المي  الرياضة/الموسيقى

المكتبة-ديا  

11:0

0 –  

12:0

0  

السبيشيلس ك 

/المي  الرياضة/الموسيقى

المكتبة-ديا  

11:0

0 –  

12:0

0  

  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء  1:00 – 12:00 الغداء

تعليم الرياضيات )مزي    ج 

من مجموعة كاملة / 

ة(   مجموعة صغبر

1:00 

–  

2:30  

تعليم الرياضيات )مزي    ج 

من مجموعة كاملة / 

ة(   مجموعة صغبر

1:00 

– 

2:30  

تعليم الرياضيات )مزي    ج 

 / من مجموعة كاملة 

ة(   مجموعة صغبر

1:00 

– 

2:30  

تعليم الرياضيات )مزي    ج 

من مجموعة كاملة / 

ة(   مجموعة صغبر

1:00 

–  

2:30  

 2:45 العلوم

–  

3:30  

 2:45    الدراسات االجتماعية

– 

3:30  

 / السبيشيلدرس 

مستوى الصف المعلم 

    وقت العمل

2:45 

– 

3:30  

 / السبيشيلدرس    

مستوى الصف المعلم 

العملوقت   

   

2:45 

–  

3:30  

 3:30   وقت عمل المعلم

–  

4:00  

 3:30 وقت عمل المعلم

–  

4:00  

 3:30 وقت عمل المعلم

–  

4:00  

 3:30   وقت عمل المعلم

–  

4:00  



 

 

ي 
 الجدول الزمت 

ي محدد من مدرستهم، وأن يتفاعل أطفالهم تقريًبا مع معلميهم يومًيا، من االثنير  إىل يمكن لآلباء توقع 
جدول زمت 

ي المنطقة، ومن المتوقع أن يقدم الطالب 
 
الجمعة. سيأخذ المعلمون الحضور، ويقدمون مناهجنا الدراسية ف

 الب االبتدائية والثانوية. العمل ويحصلون عىل المالحظات والدرجات. وفيما يىلي عينات الجداول الزمنية للط

 

 جدول الثانوي النموذج 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنير  

 – 8:10 – الساعة الرابعة  8:00 – 7:30 –الحضور

9:10  
  8:00 – 7:30 – الحضور  9:10 – 8:10 – الساعة الرابعة  8:00 – 7:30 – الحضور

1st hour – 8:10 – 9:10  مجموعات  12:00 – 8:00  9:10 – 8:10 – الساعة األوىل

ي مستشار / 
دعم إضاف 

اجتماعات الطالب 

األسبوعية المواد بيك اب 

  وقت عمل الطالب

  - 9:20 – الساعة الثانية

10:20  
 – 9:20 – الساعة الخامسة

10:20  
 – 9:20 – الساعة الثانية

10:20  
 – 9:20 – الساعة الخامسة

10:20  

 – 10:30 – الساعة الثالثة

11:30  
 – 10:30 – الساعة السادسة

11:30  
 – 10:30 – الساعة الثالثة

11:30  
 – 10:30 – الساعة السادسة

11:30  

  12:30 – 12:00 الغداء  Lunch 11:30 – 12:00  12:00 – 11:30 – الغداء  12:00 – 11:30 الغداء  12:00 – 11:30 – الغداء

 ساعات العمل
 –  12:00 – 2:30  

 11:45  – ساعات العمل

– 2:30  
 12:00– ساعات العمل

– 2:30  
 12:00– ساعات العمل

– 2:30  
وقت تعاون 

– المعلمير  
12:30 – 2:30  
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، ومن المتوقع أن يقدم الطالب مهام للصفوف والمالحظات. سننش  بطاقات : سيتم حضور الطالب والدرجات الحضور اليومي

ي العادي. سيحصل طالب المدارس الثانوية عىل اعتمادات
ي جدولنا الزمت 

 
ي فصولهم الدراسية وسيتم حساب  كريديت/ التقرير ف

 
ف

 .  باورسكوليتم تتبع الدرجات والحضور من خاللدرجاتهم كجزء من متوسط نقطة الصف. كما كانت ممارستنا لسنوات عديدة، س

    

جهاز كمبيوتر محمول إذا احتاجوا إليه.  مزيد من المعلومات حول الحصول عىل : سيتمكن الطالب من التكنولوجيا عىل صول حال

    .سوف تكون قادمة حصولإجراءات الطلب وال

 

ي بيئة سيتم استخدام منهج وارن الموحد المنهج والتعليم: 
 
للمدارس، الذي عرفته األرس منذ سنوات، ويتماش  مع معايبر الدولة، ف

ي منصة المدرسة لدينا لجميع المعلمير  للوصول الشي    ع. وسوف تتكون من 
 
التعلم عن بعد. يتم تخزين مناهجنا الدراسية رقمًيا ف

امن )خارج الخط أو طر  امن )العيش( وغبر مبى  ة مبى  يقة التسليم المسجلة( طرق التسليم.    مجموعة كاملة ومجموعة صغبر

ونية أو المطبوعة.  سيتم جدولة مواعيد التقاط المواد  وستستخدم مجموعة متنوعة من المواد التعليمية، سواء منها اإللكبى

ها من المواد ي تتطلب الكتب المدرسية أو غبر
  .للصفوف التى

 

ممارساتهم التعليمية من التعليم الشخصي إىل منصة نائية ، ستالحظ أن : لدعم مدرسينا وهم يواصلون تحويل وقت عمل المعلم

، أو وقت للتعاون  ي للمعلمير 
اف  ي جداول العينات الخاصة بنا محجوز ل  "وقت عمل المعلم". قد تكون هذه فرصة تعلم احبى

الوقت ف 

  .مع الزمالء، أو فرصة للتواصل مع الطالب أو أولياء األمور

  

ي ساعات العمل""
ة من : ف  نت مع مجموعات صغبر  خطتنا للمدارس الثانوية ، "ساعات العمل" هي فرصة للمعلمير  لقاء عىل االنبى

 أوقات يطلب فيها من المعلمير  حضور اجتماعات حول 
ً
الطالب أو لدعم الطالب مع العمل من فصولهم. وقد تكون هذه أيضا

  .طالبهم

 

خاص من قبل أحد أعضاء قسم التعليم الالخاص ب الذين لهم برنامج التعليم سيتم االتصال بجميع الطال الطالب ذوي اإلعاقة: 

نظرة عامة عىل الدعم والخدمات يلقى . سيتم كتابة هذا المستند بالتعاون مع العائالت، وسوف ةارئطاللكتابة خطة التعلم الفردية 

ي بيئة التعلم عن بعد. وباإلضافة إىل ذلك، فإ
ي سيحصل عليها الطالب ف 

ن مقدمي الخدمات األولية سوف تأخذ البيانات عن التى

ي الفصل الدراشي األول أو الثلث  IEP هذا الخريف. سيتم استخدام هذه البيانات لمناقشة خدمات IEP أهداف
ي وقت الحق ف 

ف 

.  وسيتم اتخاذ القرارات بالتعاون مع اآلباء واألمهات عن طريق ي
  .اآلباءالتعديل عىل أساس مدخالت  IEP أو IEP الثان 

 

ي أيام الدراسة.  تتوفر خدمات التغذية: 
ي بيئة نائية ف 

ستواصل المقاطعة تقديم وجبات الطعام لجميع الطالب أثناء وجودهم ف 

ي ذلك وجبة اإلفطار والغداء( لالستالم.  وعىل غرار السنة الدراسية التقليدية، ستقوم خدمات التغذية بجمع 
وجبات الطعام )بما ف 

ات أو خصم سعر الوجبة من حساب كل طالب، عند استالم وجبة الطعام.  ومع ذلك، يتم تشجيع جميع األرس عىل مدفوعات الوجب

ي 
ي استيعاب أي  www.lunchapp.com إكمال طلب وجبة غداء مجانية ومخفضة ف 

حساسية غذائية  وثيقة عن سنستمر ف 

ي ملفات خدمات الت
 .غذية باستخدام نظام طلب مسبقوسيتم التعامل مع تعديالت القائمة الموجودة ف 

 

ي  إدارة
ي الم : المبان 

ي ف 
. سيتم توظيف أمناء المبان  ي لتلبية احتياجات كل مبت 

األكبر  سطوح الالتعقيم المنتظم؛ بشكل خاّص  بان 

ي بمطهر اليد والمناديل والكما سيتم تزويد االمياه/الحمامات.   ودورات إستعماال 
 كمامات. لمبان 

 

ي لدينا. وهذا سيسمح لآلباء بتسجيل الدخول إىل موقع واحد منصة التكنولوجيا: 
اض  ستكون المدارس بمثابة مركز التعلم االفبى

، قسط ، آمنة ، وخدمة  WebEx .والحصول عىل جميع المعلومات الخاصة بطالبهم، بغض النظر عن عدد األطفال الذين لديهم

 .خرى متاحة للمعلمير  / الطالب التفاعالتمؤتمرات الفيديو ، وسوف تكون منصة أ
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 : ي ات ومقاطع  WCS سوف توفر الدعم التكنولوجر التدريب ألولياء األمور والطالب عىل منصاتنا التكنولوجية. باإلضافة إىل النش 

ي األيام/األوقات التالية: 
 
ا عىل موقعنا، سنقدم تدريبات للوالدين ف

ً
 الفيديو المسجلة مسبق

ي الساعة  26
 
 بعد الظهر 2:00آب ف

ي الساعة  27
 
 بعد الظهر 2:00آب ف

ي الساعة  27
 
 مساء 6:00آب ف

ي الساعة  2
 
 صباحا 9:00أيلول ف

ي الساعة  3
 
 صباحا 9:00أيلول ف

ي الساعة  3
 
 مساء 6:00أيلول ف

  

ع 
ّ
ا خاًصا عىل موقعنا عىل الويب ،  توق

ً
   .، مع روابط لهذه التدريبات والموارد wcskids.netتحديث

 

ي تسجيل الدخول دور اآلباء: 
ي أن يكونوا مستعدين لمساعدة طالبهم ف 

ي بيئة نائية وينبغ 
م أطفالهم ف 

ّ
اآلباء هم دعم حيوي لتعل

ي العمل المدرشي 
  .ومراقبة الوقت الذي يقضونه ف 

  
.  سيتم باإلضافة إىل خطة التدريب عىل المدرسة، ستقوم منطقتنا بتشغيل مكتب مساعدة تقنية دعم الوالدين:  ي

لتقديم الدعم الفت 

ي يمكن للطالب وأولياء األمور االتصال بها للحصول عىل المساعدة التقنية.  إذا لم يكن 
تزويد رقم الهاتف بالساعات المجدولة التى

ي يتم تركها تلقائًيا إىل تذاكر المساعدة وسيتم معالجتها من قبل مم
ي التى

يد الصونى ي متاًحا، سيتم نسخ رسائل البر
التاىلي  WCS ثلالفت 

  .المتاح

، سوف تبقيك مقاطعتنا عىل اطالع عىل التطورات الهامة.   من المهم للغاية أن تحتفظ العائالت التواصل:  
ً
كما هو الحال دائما

ي 
لضمان تلقيها جميع المعلومات من مدارسنا/ المنطقة. سيكون لدى المدارس  PowerSchool بمعلومات االتصال الدقيقة ف 

ي حالة تغيبر العناوين أو تغيبر أرقام الهواتفمعلومات لل
  .عائالت حول كيفية تحديث جهات االتصال ف 
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