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أعزائنا طالب ،عوائل ،وأصدقاء ،Titan
آمل أن تقدم هذه النشرة اإلخبارٌة بعض اإلٌضاح على جدول  Titan Virtual PLUSالذي سنستخدمه عند عودتنا إلى المدرسة فً سبتمبر/أٌلول للعام الدراسً
 . 2021-2020أتمنى أن تعلموا أن كوادرنا متواجدة هنا لتقدٌم المشورة لكم ،اإلجابة على األسئلة ،وتقدٌم أي دعم قد تحتاجونه.
تم وضع جدول  Titan Virtual PLUSكجزء من مشاركتنا فً فرق التخطٌط متعددة الوظائف التابعة لمدارس  ACPSإلعادة فتح المدارس .كنا نخطط لجمٌع
االحتماالت الممكنة ،إبتداء من الجداول المختلطة ،الجداول االفتراضٌة ،والجداول الشخصٌة .تم تحدٌد الجدول عندما أعلنت مدارس  ACPSعن إعادة فتح المدارس
إفتراضٌا ً فً شهر سبتمبر/أٌلول ،وتضمٌن مٌزة ستأخذ فً االعتبار بعض األشٌاء المهمة :عبء العمل االفتراضً للطالب والمعلم ،ما هو األفضل للطالب واآلراء
ً
راسخا أن هذا الجدول سٌزٌد من الفرص المتكافئة للطالب من أجل النجاح.
والمالحظات المأخوذة من تجربتنا االفتراضٌة فً الربٌع .أنا أعتقد اعتقادًا
ٌوفر جدول  Titan Virtual PLUSالتدرٌس والتعلم للطالب داخل فصول دراسٌة افتراضٌة سوف تقوم بتدرٌس محتوى جدٌد ،تقدٌم الدعم التعلٌمً ،بناء العالقات مع
المعلمٌن وأفراد الكادر ،ومساعدة الطالب فً البقاء على تواصل مع المجتمع المدرسً .على مستوى المدرسة الثانوٌةٌ ،تكون جدول  + Virtual Plusمن أوقات تعلم
متزامنة وغٌر متزامنة باإلضافة إلى حصص دراسٌة تستمر على مدار الفصل الدراسً وعلى مدار العام .آمل أن تساعدكم المعلومات أدناه فً اكتساب المزٌد من الفهم
لجدولنا.
جدول Titan Virtual PLUS

أٌام األثنٌن :بداٌة األسبوع
كل ٌوم إثنٌن هو ٌوم تخطٌط ألفراد الكادر وٌوم للتعلم غٌر المتزامن للطالب.



سوف ٌمضً كادرنا الٌوم فً اجتماعات على مستوى المدرسة ،فرص التعلم المهنً ،واجتماعات مجتمع التعلم المهنً القائم على المحتوى ()،PLC
والتخطٌط الفردي للتعلٌم األسبوعً.



سوف ٌشارك الطالب فً التعلم غٌر المتزامن .فً أٌام التعلم غٌر المتزامنٌ ،تمتع الطالب بفرص مرنة ومنصفة إلكمال تعلمهم خالل الٌوم .سوف تتوفر
أنشطة التعلم غٌر المتزامن على تطبٌق  Canvasوسوف تتضمن مجموعة متنوعة من األنشطة والموارد التعلٌمٌة مثل مقاطع الفٌدٌو التعلٌمٌة
المسجلة ،األنشطة عبر شبكة اإلنترنت ،والمهام عبر شبكة اإلنترنت .كما سٌتم استخدام هذا الوقت أٌضا ً لمراجعة المحتوى وإستعادة الوحدات
الدراسٌة.

أٌام الثالثاء لغاٌة الجمعة :تعلٌم مباشر
أٌام الثالثاء لغاٌة الجمعة هً أٌام للتعلٌم المتزامن ٌبدأ الٌوم الدراسً فً الساعة  8:30صباحا ً وٌنتهً فً الساعة  3:15من بعد الظهر.



تمت تحدٌد وقت الحصص الدراسٌة بفترات تستمر لمدة  50-60دقٌقة من التعلٌم المباشر مع المعلم.



أٌضا ،تم تضمٌن وقت التعلم غٌر المتزامن فً جدول  Titan VirtualPLUSالذي ٌبدأ فً الساعة  8:30صباحاً.



سٌتم تسجٌل الحضور فً كل فترة دراسٌة خالل كل ٌوم من أٌام األسبوع.

تألق طالب  :Titansوقت فترة التعلم غٌر المتزامن الصباحٌة

سوف ٌبدأ طالب المرحلة الثانوٌة أٌامهم بفترات دراسٌة من التعلم غٌر المتزامن من الساعة  8:30صباحا ً حتى  10:00صباحاً.



سٌتم تخصٌص هذه الفترة من الوقت للتعلم غٌر المتزامن حٌث ٌمكن للطالب العمل على المهام المنشورة فً تطبٌق .Canvas



باإلضافة إلى ذلك ،سٌتم أٌضا ً إجراء دعم مستهدف متزامن للطالب خالل هذه الفترة الزمنٌة .على سبٌل المثال ،قد ٌقرر المعلمون سحب مجامٌع صغٌرة
للتدخالت المستهدفة أو اجتماعات اإلرشاد والتوجٌه بشأن المهام.

الفترة األولى :فترة مدمجة تستمر لمدة عام
فً الساعة  10:00صباحاً ،سوف ٌقوم الطالب جمٌعا ً بتسجٌل الدخول إلى الفترة الدراسٌة األولى ،والتً سٌتم تسمٌتها الفترة األولى .Block 1



سوف تجتمع الفترة األولى لمدة  60دقٌقة ،طوال العام .ستكون هذه هً القاعدة الرئٌسٌة لكل طالب  Titansحٌث سٌحصلون على تعلٌم لمحتوى فً
مقرر دراسً ٌستمر لمدة عام ،باإلضافة إلى دروس التعلم االجتماعً ،العاطفً ،األكادٌمً () ،SEALوالتً تعد ضرورٌة لدعم طالبنا خالل هذا الوقت.



مرة أخرى ،سوف ٌستمر هذا الفصل الدراسً طوال العام.

الغداء وفترة إستراحة الدماغ
سوف ٌحصل الطالب وأفراد الكادر بعد ذلك على استراحة بعد هذه الحصة الدراسٌة لتناول طعام الغداء من الساعة  11صباحا ً حتى منتصف النهار.
الفترات الدراسٌة  ،5 ،3و  :7وقت التعلم المتزامن
بدءً من منتصف النهار ،سٌكون لدى الطالب ثالث فترات دراسٌة أخرى للتعلم المتزامن من الثالثاء إلى الجمعة.



فً الفصل األول ،سوف تستمر هذه الفترات الدراسٌة ،التً ستتم تسمٌتها بالفترات  3و  5و  ،7لمدة  50دقٌقة لكل منها ،تتخللها فترات إستراحة مدتها
 20دقٌقة.



خالل هذه الفترات الدراسٌة ،سٌشارك الطالب فً فصول حصص دراسٌة تستمر طوال الفصل الدراسً وسوف ٌحصلون على تعلٌم مباشر من المعلمٌن
مع مستوى عالً من المشاركة والحوار .هذا ال ٌعنً ساعات من البقاء أمام الشاشة مع طالب ٌستمعون بشكل سلبً إلى حدٌث الكبار .سوف ٌعمل
كادرنا باستخدام األدوات التكنولوجٌة إلبقاء الطالب مشاركٌن ومنخرطٌن.

فً نهاٌة الفصل الدراسً األولٌ ،كون الطالب قد أكملوا المقررات الدراسٌة فً الفترات الدراسٌة  3و  5و  7بالكامل .سوف ٌبقى الطالب المسجلٌن فً مقرر
(مقررات) دراسٌة تستمر لمدة عام فً ذلك المقرر (المقررات) خالل الفصل الدراسً الثانً.
الفصل الدراسً الثانً :الفترات الدراسٌة  4 ،2و 6
خالل الفصل الدراسً الثانً ،سوف ٌستمر الطالب فً فترة التعلم غٌر المتزامن من الساعة  8:30صباحا ً إلى الساعة  10:00صباحا ً وفصل التعلٌم المتزامن الذي
ٌستمر لمدة عام كامل لمدة  60دقٌقة كل ٌوم من الساعة  10:00صباحا ً حتى  11:00صباحاً .لن ٌكون هناك تغٌٌر عن الفصل الدراسً األول.



سوف ٌأخذ الطالب اآلن ثالث حصص دراسٌة متزامنة جدٌدة فً ما سٌطلق علٌه الفترات الدراسٌة  2و  4و  .6فً نهاٌة الفصل الدراسً الثانً،
سٌكون الطالب قد أكملوا الحصص الدراسٌة فً الفترات  1و  2و  4و .6

لذلك ،بحلول نهاٌة العام الدراسً ،سوف ٌكون الطالب قادرٌن على إكمال  7مقررات دراسٌة ،تماما ً كما ٌفعلون فً العام الدراسً التقلٌدي.
المقررات الدراسٌة التً تستمر لفصل دراسً مقابل المقررات الدراسٌة التً تستمر لمدة عام.
سوف ٌسمح جدول  TitanPLUSللطالب وأفراد الكادر بالتعمق فً المحتوى مع إتاحة الوقت أٌضا ً لمعالجة استعادة الوحدات الدراسٌة .من المهم مالحظة أن النموذج
القائم على الفصل الدراسً ال ٌعنً واجبات أقل للطالب ،ولكنه ٌعنً عدداً أقل من الفصول التً ٌمكن التوفٌق بٌنها فً وقت واحد.



سوف ٌتمكن الطالب أٌضا ً من استخدام الفترة الدراسٌة خالل الفترةمن  8:30صباحا ً  10:00 -صباحا ً فً الفصل الدراسً الثانً لإلعداد للتقٌٌمات فً
الدراسات المتقدمة () ،APالتسجٌل المزدوج () ،DEوالمواد الدراسٌة.

أٌضا ً ،سٌكون لدى المعلمٌن عدد أقل من الطالب فً وقت واحد فً نموذج قائم على الفصل الدراسً ،مما ٌتٌح لهم الوقت للتعرف على طالبهم أٌضاً.

ومع ذلك ،سٌكون على بعض المقررات الدراسٌة اإلستمرار طوال العام .تتضمن المقررات الدراسٌة التً تتطلب ذلك بعض مقررات التعلٌم المهنً والتقنً ،بعض
مقررات الدراسات المتقدمة  ،APالمقررات الدراسٌة والمقررات المحددة المصممة للطالب الذٌن ٌتلقون خدمات متعلمً اللغة اإلنجلٌزٌة  ELأو خدمات التعلٌم الخاص.
سوف تحتاج المقررات الدراسٌة األخرى ،مثل بعض الفنون المسرحٌة ،إلى اإلستمرار على مدار العام أٌضاً.
بعض مقررات  APستستمر لمدة عام بٌنما ستعتمد مقررات أخرى على أساس الفصل الدراسً .نحن نحرص بشدة على اتخاذ هذه القرارات .نحن ندرك أن اختبارات
 APلن ٌتم إجراؤها حتى أوائل شهر ماٌو/أٌار ،لذلك من أجل دعم الطالب المسجلٌن فً فصول  APللفصل الدراسً األول فقط ،فبراٌر/شباط ،مارس/آذار
وأبرٌل/نٌسان ،سوف نستخدم اإلطار الزمنً  8:30صباحا ً حتى  10:00صباحا ً من الجدول لضمان استعداد الطالب ألداء إختبارات  .APكما قام مجلس إدارة الكلٌات
أٌضا ً بتطوٌر مواد قوٌة ٌمكن للمعلمٌن والطالب استخدامها خالل هذه األشهر للحفاظ على تحدٌث المحتوى قبل االختبارات.
سٌتم تحدٌد جداول الطالب من خالل تلقً طلبات المقررات الدراسٌة الخاصة بهم ثم مطابقة هذه االختٌارات مع الجدول الرئٌسً ،تماما ً كما نفعل كل عام .إذا اختار
الطالب أكثر من مقرر دراسً واحد ٌستمر لمدة عام ،عندها سٌتمكن الطالب من االلتحاق بأكثر من فصل دراسً ٌستمر لمدة عام واحد .سٌتم عمل هذا فً جداولهم.
فً أوائل شهر سبتمبر/أٌلول ،سوف ٌستلم الطالب والعوائل جداولهم مع معلومات محددة بشأن المقررات الدراسٌة التً سٌأخذونها وأي منها ستستمر على مدار العام
وأي منها ستعتمد على الفصل الدراسً.

أنا أعلم أن بعضا ً من هذا قد ٌبدو جدٌداً بالنسبة لكم والبعض اآلخر ٌبدو مألوفاًٌ .رجى العلم أننا هنا لدعمك! سٌعود المستشارون التربوٌن فً المدرسة ،المعلمون،
وجمٌع أفراد كادر الدعم اآلخرٌن قرٌبا ً إلى العمل ،لذا ٌرجى التواصل إذا كنتم بحاجة إلى أي دعم أو مساعدة .نتطلع إلى بداٌة قوٌة للعام الدراسً !2021-2020

مع أطٌب التحٌات،
 ،Peter Balasمدٌر المدرسة
T.C. Williams High School
King Street Campus
Minnie Howard Campus
حرم Satellite

تابعونا على موقع TCWprincipal@ :Twitter

