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   ووثائق التوجيه يخطة التعلم االفتراض

                     SLPSمدارس سانت لويس العامة ل

 للطالب واألسر

  عائالت SLPS و أفراد المجتمع األعزاء,

في جهودنا لدعم المبادئ التوجيهية لمراكز مكافحة األمراض CDC  إلبطاء انتشار فيروس كورونا , تعلن مدارس سانت 

لويس العامة عن خطة التعلم االفتراضي لمرحلة ما قبل المدرسة –الصف 12. ال تهدف هذه الخطة إلى استبدال التعليم 

الشخصي الذي يقدمه معلمونا المخصصون يوميا ولكنها ستسمح ببعض االستمرارية في العالقات بين المعلم والطالب 

والتعليم في الفصول الدراسية. ونأمل أن تمكن هذه الجهود الطالب واألسر والمعلمين من البقاء على اتصال ومواصلة 

التدريس والتعلم في الوقت الذي تغلق فيه مدارسنا أبوابها. في غضون ذلك و للحصول على أحدث المعلومات يرجى زيارة 

www.slps.org/keeponlearning 

أمامنا قد ال يخلو نحن ندرك أن الطريق  و . هذه مبادرة جديدة لنا جميعًاأبريل 6يسعدنا أن نبدأ التعلم االفتراضي يوم االثنين 

تقديم الدعم المستمر كرسون لم و نحن نحن في هذه الظروف الصعبة معًا :طيبة الخاطرهو أننا نبدأ ب ايماننا. العقبات من

ألننا ملتزمون بالنجاح في هذه  طريقنا من خالل التعلم االفتراضي. نرحب بأسئلتك ومالحظاتك بينما نشق للمعلمين واألسر

  المهمة. يرجى زيارة موقعنا www.slps.org وانقر على " دعنا نتحدث" لطرح أسئلة أو لتقديم تعليقات.

 التعلم االفتراضي: ما يمكن توقعه

أبريل 3 –مارس  23  
 تتوفر حزم دعم الطالب والموارد الرقمية عبر اإلنترنت لجميع الطالب على

 www.slps.org/keeponlearning.   

أبريل 23 –أبريل  6  
أبريل. ابتكرت مجتمعات مدارس سانت لويس  6يوم االثنين  يبدأ التعلم االفتراضي رسميًا

العامة تجارب تعليمية افتراضية فريدة لتلبية احتياجات جميع طالبنا. سيقوم المعلمون بتدريس 

الدروس عبر اإلنترنت. يمكن للطالب المشاركة في التعلم االفتراضي والوصول أيًضا إلى 

كما تعلم ، فإن العديد من طالبنا ليس لديهم حتى  مواد دعم التعلم المستمر حسب المحتوى.

اآلن جهاز أيباد أو كمبيوتر محمول ، وليس لديهم اتصال باإلنترنت ، وحتى إذا كان لديهم 

لتوفيرهذه األجهزة. حيويةياناتهم بحذر. تعمل المنطقة بهاتف فهم يراقبون ب  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=www.slps.org%2Fkeeponlearning
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ar&a=www.slps.org%2Fkeeponlearning
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/
http://www.slps.org/keeponlearning
http://www.slps.org/keeponlearning
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 ةالصف الثامن على درجة النجاح / غير مكتمل -الطالب في مرحلة ما قبل المدرسة  سيحصل توقعات الدرجات

مراقبة مع المدارس الثانوية أسبوعيًا  في العمل التعليمي االفتراضي. سيتم تتبع تقدم طالب

أقل ما الطالب الذين يتقدمون  عن المدرسة والمستشارين أسبوعيا إدارةالتقدم.  سيتم إبالغ 

.سيقدم المعلمون تفاصيل حول حسابات الدرجاتو . للتدخل يمكن  

اتجاه جميع  (harmless)حتفظ بنظرة عامة "غير ضارة" سن, اشياً مع المناطق المجاورةوتم

سيتم  الربع الثالث من الطالب فيما يتعلق بالدرجات.  وهذا يعني أن جميع درجات الطالب

الطالب فقط  تساعد أن األمر، يمكن الواجباتية تجميدها ونقلها كدرجات الربع الرابع.  في نها

.وال تؤذيهم  

 

 التزامنا بدعم تجربة التعلم االفتراضي لطفلك
 (تقليص الفجوة الرقمية) 

 التكنولوجيا
في مجتمعنا وبلدنا.  وفي محاولة  قائمةمدارس سانت لويس العامة بالفجوة التكنولوجية الرقمية ال قرت

األجهزة للطالب التعليمية  المنطقة عيرالطالب الذين لديهم التكنولوجيا، ستالفجوة بين عدد هذه لتقليص 

لضمان إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في التعلم االفتراضي.  يمكن للعائالت التي ليس لديها وسيلة 

:للتكنولوجيا إكمال االستطالع هنا  

http://www.slps.org/tech. 

مواردال  
يمكن . وريزمع معايير التعلم في والية مي طابقسيتم تقديم خيارات رقمية وغير رقمية للطالب للتعلم تت

استالم موارد التعلم الغير الرقمي )حزم الدعم( في أي موقع لتوزيع األغذية.رابط لمواقع توزيع األغذية. 

 اومع ذلك ، فإنه.  يهالمدرسية العامة وليست محددة لمدرسة الطالب أولمعلم تشمل الواجباتالحزم 

المدرسية  الواجباتمعلم طفلك تفاصيل تقديم يوفرسوف .  وريزمع معايير التعلم في والية مي طابقتت

 الرقمية وغير الرقمية.

معلومات 
 التوفر

 .وقد يتوفر أيًضا دعم إضافي في مدرسة طفلك، تقنيلدعم التقديم ال ة جاهزلمساعدة التكنولوجينا لمكتب

 5757-345-314  أو البريد اإللكتروني

TechSupport@slps.org  

 حدثر مكالمات آلية بأجميع الطالب يشمل التعلم االفتراضي وغير االفتراضي. سيتم إبالغ العائالت عبلن التزامنا *إ
خيارات طفلك تتوفر ل لمقلق إذا الرجاء عدم ال. عبر االنترنتوكذلك من خالل جميع منصاتنا  عند ظهورهامعلومات ال
من خالل معلم  المدرسية الواجبات تقديم ستالمأساليب اعن  معهم عبر الهاتف وسنتواصل معكتصل لتكنولوجيا. سنا

قدر طفلك ل ممهدةتجربة تعليمية  فعل كل ما في وسعنا لضمانطفلك. كلما لم تكن متأكًدا ، يُرجى التواصل معنا. سن
.اإلمكان  

  

http://www.slps.org/tech
mailto:TechSupport@slps.org
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أبريل( 6ماذا يمكن أن أتوقع من معلم )معلمي( طفلي؟ )ابتداء من   

، والتي يمكنك العثور عليها في  حديث صفحته الويب الخاصةقام كل معلم في مدارس سانت لويس العامة بتقد 
:.  على صفحة الويب هذه للمعلم، سوف تجد المعلومات التاليةاإلليكتروني صفحات الموظفين على موقع المدرسة  

 * صفحة الترحيب
 * التقويم األكاديمي

لصفلة يمدرسال الواجبات*   
(ةهجنية )عبر اإلنترنت / دون اتصال / م* الموارد التعليم  

Microsoft Teams, Class DOJO, Zoom يستخدمون منصات عبر اإلنترنت مثل  سيتصل بك المعلمون الذين   
تسجيل دخول ويعرف كيفية الوصول إلى  معلومات لمتابعة التواصل مع الطالب والعائالت للتأكد من أن كل طفل لديه

.المواد الدراسية  

مراجعة صفحة الويب الخاصة بالمعلم للحصول على تفاصيل يعقد المعلمون "ساعات العمل" االفتراضية يوميًا.  يرجى 
 األوقات والمواعيد.  نطلب من اآلباء الحضور خالل أي اتصال فردي مع األطفال.

 

 ماذا يمكنني أن أفعل لدعم تعلم طفلي من المنزل؟

.تزويد المدرسة ومعلم طفلك بأحدث معلومات االتصال الخاصة بك  

.والمدرسة والمعلم يوميًاالتعليمية صفحات الويب الخاصة بالمنطقة مراجعة   

اتصل بالمعلمين أثناء ساعات العمل االفتراضية للحصول على الدعم. )يرجى التذكير بأننا نطلب من أولياء األمور 

(.بين المعلم والطالب  فردي الحضور أثناء أي اتصال  

الوقت ر تدبيوالتخطيط لجدول التعلم للتأكد من أنه قادر على االستفادة القصوى من وقته.  واجباته سودساعد طفلك على 

.نتيجة أفضل انحققيوالتنظيم س  
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 توقعات درجة التعلم االفتراضي
 

مجموعات 
 الصفوف

الجداول الزمنية/واجباتوقعات الت  حساب الدرجات 

Pk-2nd  التعلم الرقمي أو  واجبات كمل الطالبي

.المطبوعة كل أسبوعين دعمحزمة ال  

ينبغي للمعلمين تحديد معايير  -درجة نجاح / غير مكتملة 

ة وتطبيقها بال استثناء.لدرجة النجاح والغير المكتم  

3rd-5th  التعلم الرقمي أو  واجبات كمل الطالبي

.المطبوعة كل أسبوعين دعمحزمة ال  

ينبغي للمعلمين تحديد معايير  -درجة نجاح / غير مكتملة 

ة وتطبيقها بال استثناء.لدرجة النجاح والغير المكتم  

6th-8th  التعلم الرقمي أو  واجبات كمل الطالبي

.المطبوعة كل أسبوعين دعمحزمة ال  

ينبغي للمعلمين تحديد معايير  -درجة نجاح / غير مكتملة 

استثناء.ة وتطبيقها بال لدرجة النجاح والغير المكتم  

9th-12th  لتسليم  اطالب مواعيد نهائية أسبوعيلل

.الواجبات  

. سيتم تتبع مكتوبة )حرف( درجة سيحصل الطالب على

مراقبة التقدم.  معب المدارس الثانوية أسبوعيًا تقدم طال

بناًء على مستوى الواجبات المدرسية ، سيتم تطبيق 

.بعض التدخالت )انظر أدناه(  

كل يوم  للتدخل س والمستشاريناالمدر إدارةإبالغ  يجب

.هم تحت المستوىالطالب الذين  عن جمعة  

 

 

 االحتفاظ بنظرة عامة غير ضارة

 

جميع الطالب فيما يتعلق  اتجاه( harmless) حتفظ بنظرة عامة "غير ضارة"وتماشياً مع المناطق المجاورة، سن

بغض  الربع الثالث سيتم تجميدها ونقلها كدرجات الربع الرابع. من بالدرجات.  وهذا يعني أن جميع درجات الطالب

النظر عما يستطيع أو ال يستطيع الطالب تحقيقه في الفصل الرابع ، فلن يتم تخفيض درجاتهم عما حصلوا عليه في الربع 

بنجاح في الربع  دروسهمواستكمال العام و المعدل منح جميع الطالب الفرصة لتحسين درجاتهم سيالثالث. ومع ذلك ، 

  .أن تساعد الطالب فقط وال تؤذيهمالواجبات في نهاية األمر، يمكن .الرابع
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 التدخل والدعم

)كما يحدده المدير أو المديرة( باالتصال بكل طالب حصل على درجة راسب في  من موظفي المدرسة موظفسيقوم 

الربع الثالث للتأكد من أن هذا الطالب يفهم كيف يمكنه الحصول على درجة النجاح للفصل الدراسي. كما سيحددون 

عليمية. إذا كانت لديك أسئلة أو احتياجات التكنولوجيا وقدرة األسرة على الحصول على التكنولوجيا التي تقدمها المنطقة الت

كنت بحاجة إلى دعم ، فيرجى التواصل مع مستشار التوجيه المدرسي لطفلك. إذا لم يتمكن من مساعدتك ، فسوف  

يمكنه مساعدتك. ريساعدك على التواصل مع شخص آخ   

  من كل طالب حصل بوعيًا( بالتحقق أسأو المديرة سيقوم موظف من موظفي المدرسة )على النحو الذي يحدده المدير

على درجة رسوب في الربع الثالث للتأكد من المشاركة في كما تم تعيينها، وإكمال واجبات الفصل المدرسية المعينة، 

جيه . إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى دعم ، فيرجى التواصل مع مستشار التوةالحالي درجة الطالبومعلومات 

   يساعدك على التواصل مع شخص آخر يمكنه مساعدتك.فسوف  من مساعدتك ، يتمكنالمدرسي لطفلك. إذا لم 

في ظل هذه  الخدماتوري لمواصلة تقديم زوتعاون مكتب التعليم الخاص مع إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في مي

تتعلق بالخدمات الخاصة بالطالب، . إذا كان لديك أسئلة حتياجيات الخاصةلجميع الطالب ذوي اإل الظروف المؤقتة الجديدة

 حتياجيات الخاصةئيسية لقانون األفراد ذوي اإليرجى االتصال بمدرس التعليم الخاص لطفلك. ويتمثل أحد األغراض الر

على تعليم عام مجاني ومناسب. سيحصل جميع الطالب الذين  حتياجيات الخاصةاإل مان حصول جميع الطالب ذويفي ض

.التعلم االفتراضي بيئةعلى خدمات في  IEPية لديهم خطة تعليم فرد  

في ظل هذه الظروف الجديدة المؤقتة.  التعليمي لطالبنا LOSE دعمر على تحديث عملياتنا لتوفي LOSE عمل المكتب

. سيقدم لك معلم طفلك تفاصيل اللغة في بيئة التعلم االفتراضي دعم تطوير على الحصولفي  LOSEسيستمر طالب 

.سيحصل عليه طفلكالدعم الذي   

 

 

تخرجك،  وضعإذا كانت لديك أسئلة حول . فاصيل حول االختبارات النهائية والتخرج لطالب المدارس الثانوية قريبًاتتاح تس *

.المدرسة عبر البريد اإللكتروني (ة)يرجى االتصال بمستشار  
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ثم/منهاج درجات الطالب إذا  

:إذا لم يكن لدى الطالب التكنولوجيا المناسبة أو إذا كنت تواجه مشكالت متعلقة بالتكنولوجيا    

Pk-5th 6th-8th 9th-12th 

يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع 

بمعلومات توزيع آلباء ويزود ا باءاآل

التكنولوجيا.  يحصل أولياء األمور 

على معلومات االتصال بمركز 

 االستعالمات.

يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع 

الوالد والطالب ويزود الوالد والطالب 

 علومات توزيع التكنولوجيا.  يحصلبم

معلومات على أولياء األمور والطالب 

 االتصال بمركز االستعالمات.

يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع 

الوالد والطالب ويزود الوالد والطالب 

التكنولوجيا.  يحصل  بمعلومات توزيع

أولياء األمور والطالب على معلومات 

   االتصال بمركز االستعالمات.

 إذا كان الطالب لديه التكنولوجيا المناسبة ولكنه ال يكمل الواجبات المدرسية و/ أو أنه ال يقوم بتسجيل الدخول إلى
:Microsoft Teams 

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

 يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع

أيام لتحديد ما  3أولياء األمور بعد 

الذي يمنع الطالب من إكمال الواجبات 

.المدرسية  

يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع 

أيام  3أولياء األمور والطالب بعد 

لتحديد ما الذي يمنع الطالب من إكمال 

.الواجبات المدرسية    

يقوم المعلم/الموظف بالتواصل مع 

أيام  3بعد أولياء األمور والطالب 

لتحديد ما الذي يمنع الطالب من إكمال 

.الواجبات المدرسية    

:إذا كان الطالب ال يكمل الواجبات المدرسية إلى معايير مستوى الصف  

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

 /مخصص مع الطالب  موظف يتواصل

.العائلة لتقديم دعم جماعي صغير  

يوفر المعلمون ساعات العمل المتاحة 

لتقديم الدعم التعليمي. يقوم المعلمون أو 

المستشارون بإبالغ العائالت بتقدم 

 الطالب.

يوفر المعلمون ساعات العمل المتاحة 

 لتقديم الدعم التعليمي. يقوم

المستشارون بإبالغ العائالت بتقدم 

  الطالب.
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  استخدام  Microsoft Teams على متصفح الويب  
 

:الصوت على الكمبيوترلتشغيل    

في أسفل يمين الشاشة نظرا  

 بجوار التاريخ/الوقت

 "سترى "مكبر الصوت

تم كتم الصوت الخاص بك قد  x إذا كان يحتوي على  

x انقر على  إللغاء كتم الصوت 

 

 

يط لخفض الصوت عىل الكمبيوتر أو زيادته  حرك الشر

، فستحتاج   من استخدام تطبيقإذا كنت تستخدم متصفح الويب الخاص بك بدالً 

.إلى التأكد من أن الموقع قد حصل على إذن الستخدام الكاميرا  
. 

:إليك ما تفعله للوصول  

  باستخدام متصفح البحث   تطبيقنتقل إلى . ا1

:ناًء على متصفح البحث ، تابع الخطوات المناسبة. ب2  

  

: إذا كنت تستخدم  

.)في األعلى( كما هو موضح أدناه ( URL عنوان موقع االنترنت) تحتاج إلى النقر على رمز القفل في مربع البحث .1  
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:. ثم انقر فوق إعدادات الموقع2   

 

 
 

 Allowعلى  Cameraالتأكد من تعيين  Permissionsحيث تريد ضمن   سيتم نقلك إلى إعدادات. 3

Askأو  Blockبدالً من   

 

 
 

 . يمنع   في كل مرة تدخل فيها إلى خياًرا آمنًا إذا كنت ال تريد تشغيل الكاميرا دون مطالبتك Askيُعد 

Block  من الوصول إلى الكاميرا أو حتى اكتشافها تطبيق .  
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ذا كنت تستخدم إ  

Optionsوتحديد  ج إلى النقر على زر قائمة تحتا  

. من القائمة اليمنى  & SecurityPrivacyذلك ، انقر على  عد. ب1  

  Camera ... لخيار Settingsوانقر على زر  Permissionsبالتمرير ألسفل إلى قسم  ثم قم. 2

 الوصول إلى الكاميرا. في حالتنا ، سنحتاج إلى إدخال له في حقل البحث للموقع الذي تريد URL دخل اآلن عنوان. ا3

www.portal.office.com للسماح بوصول التطبيق إلى الكاميرا. اضغط على مفتاح Enter  

طريقة آمنة ومباشرة للتعامل مع مواقع الويب التي تريد توفير الوصول إليها وتلك التي ال تريدها. هذه ال ليجع

                                               .Remove Websiteائمة والنقر فوق يمكنك إزالته في أي وقت بتحديده من الق

changes  Saveتنس النقر على زر أخيًرا ، ال   

 

 

 


