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يات المدرسة الثانوية وخارجها من خالل ال تعليم إنَّ مهمتنا هي تخريج الطالب المسؤولين والواثقين من أنفسهم والذين هم على استعداد لتحد ِّ
 للطالب في بيئة آمنة وداعمة.الشخصي الذي يوفر أساسًا أكاديميًّا سليًما ويعزز التنمية االجتماعية والعاطفية والبدنية 

(Arabic) 

 

 

 2019أغسطس 

 
 أعزاءنا عائالت المنطقة التعليمية، 

 
غالق  لقد اعتمدت إلينوي التعليم اإللكتروني كطريقة تتيح للطالب الحصول على خبرات وتوجيهات تعليمية في األيام التي تضطر فيها المدرسة لإل

باستخدام التعليم اإللكتروني، سيظل من الممكن أن يكون هناك يوم تعليمي في المدارس. ولن يتعين  بشكل طارئ، مثل األيام التي يتساقط فيها الثلج. 
 تعويض اليوم في تاريخ الحق أو في نهاية العام الدراسي. 

 
 توقعات التعليم اإللكتروني

جدول إلكتروني بالتكليفات التي ينبغي استكمالها. سيظهر في أعلى   الصفوف من الروضة إلى الصف الثانيسيُقدم إلى الطالب في  ●

( خاص باألنشطة يكون فريًدا لكل مدرسة. وسيُتوقع من الطالب مسح رمز االستجابة السريعة QRالصفحة رمز استجابة سريعة )

يوم الذي تكون فيه المدرسة مغلقة.  ضوئيًا باستخدام هاتف ذكي أو جهاز آخر. ستُستخدم هذه الطريقة لتسجيل حضور الطالب في ال

إذا لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي، فسيتم إدراج عنوان موقع الويب في صفحة النشاط أيًضا لتسجيل الحضور عن  

 طريق تسجيل الدخول عبر موقع الويب. 

 
صول جوجل التعليمية( للحصول  )ف Google Classroomتسجيل الدخول إلى حساباتهم على   8-3الصفوف سيُتوقع من طالب   ●

 .Google Classroomعلى التكليفات من معلميهم. وسيتم تسجيل حضور الطالب من خالل  

 
في أيام التعليم  صباًحا  9:00ستُنشر التكليفات لجميع الطالب، أي طالب الصفوف من الروضة إلى الصف الثامن، بحلول الساعة   ●

 اإللكتروني. 

 
 في أيام التعليم اإللكتروني. مساًء  2:45حلول الساعة أن يتم تسجيل الحضور بيجب  ●

 
مساًء( لتقديم الدعم للطالب. سيراجع المعلمون   2:45سيكون المعلمون متاحين أثناء الساعات المدرسية المعتادة )حتى الساعة  ●

أثناء الساعات المدرسية المعتادة  التكليفات ويقدمون المالحظات للطالب وسيردون على رسائل البريد اإللكتروني في وقت مناسب 

 في أيام التعليم اإللكتروني.

 
 إذا لم يتمكن الطالب من استكمال العمل لسبٍب ما، ينبغي أن يتواصل الطالب/أولياء األمور مع المعلم في أقرب وقت ممكن.  ●

 
 التوجيهات االخاصة بتكليفات الطالب  ●

 الصف الثاني قضاء ما ال يزيد عن ساعتين الستكمال الجدول ينبغي أن يتوقع طالب الصفوف من الروضة وحتى  ○

 ساعات الستكمال الجدول  3قضاء ما ال يزيد عن   6-3ينبغي أن يتوقع طالب الصفوف  ○

 ساعات الستكمال تكليفات اليوم.  4قضاء ما ال يزيد عن  8و  7ينبغي أن يتوقع طالب الصفين   ○

 
كن إذا حدث هذا، فإننا واثقون أن التعليم اإللكتروني سيكون أمًرا ناجًحا. إذا كانت لديكم أي أسئلة،  نأمل أالا نضطر إلى غلق المدرسة هذا العام، ول

 يُرجى التواصل مع معلمي أطفالكم أو مدير المبنى. شكًرا لكم على دعمكم المستمر. 

 نتمنى لكم عاًما دراسيًا رائعًا! 
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