تحديثات هامة من مدارس  ACPSحول خطط التعليم المباشر في
المدارس والتنبيهات المتعلقة بحالة الطقس
قامت مدارس مدينة االسكندرية الحكومية  ACPSبتمديد الموعد النهائي إلكمال نموذج تحديد خيار العائلة لغاية يوم
الجمعة الموافق  81ديسمبر/كانون االول.
لم نسمع من الجميع بعد ونحن بحاجة الى ان نسمع من جميع العوائل حتى نتمكن من تحسين خطتنا االنتقالية للعودة
الى ابنيتنا المدرسية والمباشرة في التعلم المباشر في المدارس.
لديكم اآلن الوقت لغاية يوم الجمعة 81 ،ديسمبر/كانون االول لمشاركة خياركم بشأن اختيار التعلم المختلط أو التعلم
عبر االنترنت بنسبة  %811لكل طفل من أطفالكم المسجلين في مدارس .ACPS
كما ان لدينا تحديثات مهمة قد تؤثر على اختياركم للتعليم االفتراضي عبر االنترنت او التعليم المختلط.
يرجى مشاهدة الرسالة التالية للمدير العام للمنطقة التعليمية  Dr. Gregory C. Hutchings, Jrحول القرار الجديد
بشأن إستخدام التعليم المتداخل عند بدء التعليم المباشر في المدارس أواخر شهر يناير/كانون الثاني .تعرف على ماهية
التعليم المتداخل ،ما يعنيه لك ،وكيفية إكمال نموذج تحديد خيار العائلة أو تحديثه.
فيديو مهم :شاهد باللغة اإلسبانية ،االمهرية او العربية.

لديكم أسئلة حول نموذج تحديد خيار العائلة ،التعلم المختلط أو التعليم المتزامن؟
إليكم بعض اإلجوبة على األسئلة االكثر شيوعا ً لدينا:
كم يوما ً سيذهب طفلي إلى المدرسة في حال اختيارنا للتعلم المختلط؟

بالنسبة للعوائل التي تختار التعلم المختلط ،سوف يذهب أطفالهم إلى المدارس ليومين في األسبوع.
ماهو التعليم المتداخل؟

تتمثل خطتنا في قيام المعلمين بتدريس مجموعة من الطالب بشكل مباشر في فصولهم الدراسية ،وأيضا ً بشكل
افتراضي عبر االنترنت في نفس الوقت .هذا مايُطلق عليه اسم التعليم "المتداخل" .سيكون المعلم متواجداً إما في
الفصل الدراسي أو في المنزل.
هل يستطيع طفلي البقاء مع معلمه الحالي؟

يمنح اسلوب التعليم المتداخل هذا القدرة لغالبية طالبنا على البقاء مع معلميهم الحاليين .يشمل ذلك الطالب الذين
يختارون التعلم عبر االنترنت بنسبة  ٪811والطالب الذين يختارون الذهاب الى المدرسة ليومين في األسبوع.
ما هي مزايا التعليم المتداخل؟

يسمح التعليم المتداخل بالمرونة في حال احتجنا إلى العودة إلى التعليم عبر االنترنت بنسبة  ٪811في أي وقت .كما
يسمح لغالبية الطالب بالبقاء مع معلميهم الحاليين.
لماذا نقوم بتمديد الموعد النهائي الكمال نموذج تحديد خيار العائلة ليوم  81ديسمبر/كانون االول؟

لم نسمع من الجميع بعد ونحن بحاجة الى ان نسمع من جميع العوائل حتى نتمكن من تحسين خططنا إلعادة فتح
ابنيتنا المدرسية والمباشرة في التعلم المباشر في المدارس .كما نرغب أيضا ً في منح العوائل الفرصة لتغيير قرارهم
إذا ما أرادوا ذلك ،من خالل اتباع هذه المعلومات الجديدة حول التعليم المتداخل وقدرة غالبية الطالب على البقاء مع
معلميهم الحالييين.
هل أحتاج إلى إكمال نموذج تحديد خيار العائلة لكل طفل من أطفالي بشكل منفصل؟

نع م .ينبغي عليك إكمال نموذج تحديد خيار العائلة لكل طفل من أطفالك .هذا يعني امكانية اتخاذك لقرارات منفصلة
بشأن التعليم المختلط او االفتراضي عبر االنترنت لكل طفل.
كيف يمكنني الحصول على المساعدة الكمال هذا النموذج؟

يرجى االتصال بخط المساعدة لنموذج  Virtual PLUS+في حال كنت بحاجة إلى مساعدة في الدخول إلى
 PowerSchoolأو إكمال النموذج.
هل يمكن تغيير اجابتي في النموذج؟

لديك الوقت لغاية يوم  81ديسمبر/كانون االول لتغيير إجابتك النهائية على نموذج تحديد خيار العائلة .بعد ذلك،
سوف نقوم بإستخدام اإلجابة التي قدمتها عند تنقيح تخطيطنا لكل صف دراسي ومدرسة.
باإلمكان االطالع على إجابات ألسئلة إضافية ومقاطع فيديو حول مواضيع رئيسية على الموقع االلكتروني لمدارس
.ACPS

كيفية إكمال نموذج تحديد خيار العائلة
هناك بعض الخيارات المتاحة إلكمال أو تحديث النموذج:
اكمال نموذج تحديد خيار العائلة في حساب .PowerSchool Parent Access
اقرأ التعليمات الكمال النموذج .مالحظة :ينبغي استخدام حساب  PowerSchool Parent Accessإلكمال النموذج .ال
يمكن الوصول إلى النموذج من خالل حساب  PowerSchoolللطالب .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إعداد حساب ولي
األمر أو الوصول إليه ،عندها يرجى مراجعة صفحة  PowerSchool Parent Accessااللكترونية.

أو
االتصال بخط المساعدة لنموذج  Virtual PLUS+أيام االثنين الى الجمعة من الساعة  9صباحا ً  4 -عصراً للحصول على
مساعدة في اكمال نموذج تحديد خيار العائلة:
● اللغة اإلنجليزية703-844-1763 :
● اللغة اإلسبانية703-844-3424 :
● اللغة األمهرية703-927-6866 :
● اللغة العربية703-927-7095 :
أو
االتصال بالمكتب الرئيسي للمدرسة.
يرجى مشاهدة هذا الفيديو (باللغة االنجليزية و االسبانية) للتعرف على كيفية إكمال تعبئة نموذج تحديد خيار العائلة في حساب
:PowerSchool Parent Access

اطلع على مزيد من المعلومات حول اكمال نموذج تحديد خيار العائلة.

استعد لتلقي التنبيهات المتعلقة بحالة الطقس  -قم بتحديث معلومات االتصال الخاصة
بك اليوم!
مع برودة الطقس ،يرجى التأكد من تزويد موظف التسجيل في مدرستك بأرقام الهواتف المحمولة وعناوين البريد اإللكتروني
الحالية حتى تتمكن من تلقي تنبيهات الطقس بشكل آلي من خالل الرسائل النصية والبريد اإللكتروني .اآلن هو الوقت المناسب
للتأكد من توفر كل ما نحتاجه إلبقائك على إطالعك حول آخر المستجدات!

في حال توجب إغالق جميع المباني المدرسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو سوء األحوال الجوية ،عندها لن يكون هناك
توزيع للمواد الغذائية أو النقل خارج المنطقة أو برامج رعاية االطفال ضمن نموذج  Virtual PLUS+لذلك اليوم.

تتم مشاركة إشعاراتنا المتعلقة بحالة الطقس بأربعة لغات وبالطرق التالية.








الموقع األلكتروني لمدارس ( ACPSيتم نشر جميع المعلومات أوالً عبر هذا الموقع)
الرسائل النصية والبريد االلكتروني التي ترسل الى اولياء االمور واالوصياء الشرعيون لطالب مدارس ACPS
صفحة  ACPSعلى موقعي  Facebookو Twitter
تطبيق مدارس  ACPSلألجهزة المحمولة
قناة مدارس  ACPSالتلفازية رقم  18على الكابل
خط مدارس  ACPSلإلبالغ عن الحاالت الطارئة703-866-5300 :
محطات اإلذاعة والتلفزيون المحلية

النشرة االخبارية االلكترونية لمدينة االسكندرية — نحن نشجع للغاية أفراد المجتمع والكادر على االشتراك في هذه المنصة.

