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 تحديث التعلم عن بُعد لعوائل كاهون فالي
 2020نيسان  3

 نسخة أولية
 

 

 أعزائنا عوائل كاهون فالي:
 

فالي هو دعمكم أنتم وأطفالكم  نأمل أن تكونوا بخير بينما ننطلق معًا في رحلة جديدة للتعلم عن بُعد . هدفنا في مديرية كاهون
 في التعلم معًا وهذا يعني استخدام معرفتنا الجماعية وإبداعنا وصبرنا ومرونتنا.

 

نيسان  20يعمل فريق التعليم لمديرية كاهون فالي بال كلل لتصميم برنامج التعلم عن بُعد لطفلك. سيبدأ التعلم عن بُعد في 
 .2020نيسان  17 - 6ن ، بعد العطلة الربيعية المقررة م 2020

 

اآلن وبينما نحن نبدأ ببرنامج التعلم عن بعد فإن هدفنا األول كمعلمين هو إعادة العالقات والتواصل مع أطفالكم باستخدام 
الدعم واالستراتيجيات عبر اإلنترنت. سيطرح هذا تحديات جديدة ولكن موظفي كاهون فالي والطالب على استعداد للتغلب 

وقد اعتاد طالبنا وموظفونا على استخدام  2014منذ عام  1: 1يات. نحن نطبق نموذج التعلم الممزوج على هذه التحد
 التكنولوجيا للتعلم. اننا نتطلع إلى التعاون معكم لتحقيق أقصى فائدة من هذا الوضع الصعب.

 
 منهم. لقد قمنا بوضع هذه المعلومات للوالدين استنادا على األسئلة المتكررة التي نتلقاها

 

 من الذي سيوجه ويدعم طفلي في التعلم عن بعد؟
 

 نيسان سيتم تعيين معلم/ مستشار للعمل مع الطالب. 20عندما يبدأ التعلم عن بُعد في 
 

 ( في العمل مع معلمي صفوفهم.K- 5سيستمر طالب المدارس االبتدائية )الصفوف  ●
(. سيقوم هذا المعلم بتوصيل ودعم 8-6سيتم تعيين معلم استشاري واحد لطالب المرحلة المتوسطة )الصفوف  ●

وتوجيه الطالب من خالل التعلم عن بُعد. سيكون المعلم االستشاري شخًصا مألوفًا لكم وألطفالكم ويمكنك األتصال 
واصل الطالب أيًضا مع معلمي المدارس المتوسطة به/ بها اذا كان لديكم أسئلة أو لطلب الدعم أو التوجيه. سيت

 اآلخرين لتقديم الدعم في مجال المحتوى وفرص التعلم األخرى.
 سيعمل معلمو الصفوف مع موظفي كاهون فالي لتقديم دعم إضافي للطالب. ●
ج التعليم على دعم إضافي من قبل منسق برنام IEPسيحصل الطالب ذوو اإلعاقة الذين لديهم خطة التعليم الخاصة  ●

 الخاص المسؤول ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
 

 كيف سيتلقى طفلي الدروس اثناء فترة التعلم عن بعد؟
. في كل Seesaw (Pre-K / Kأو )  Google Classroomسيتم تزويد الدروس لجميع الطالب من خالل كوكل 

كل مرحلة دراسية وتسمى قائمة الموارد/النشاطات أسبوع سيتم اعطاء الطالب "قائمة الموارد/النشاطات" للمهام متناسبة ل
للتعليم اإللكتروني. ال نتوقع منك أن تعلّم أطفالك فقط تأكد من أنهم لديهم الوقت والمساحة المخصصة إلكمال هذا العمل 

، فسيعمل معلم  IEPاليومي. أعتبر هذه القائمة مثل واجبات منزلية ولكنها مّوسعة. إذا كان طفلك لديه خطة التعليم الخاصة 
 التعليم الخاص مع مدرس الصف لضمان إمكانية وصول طفلك إلى هذه األنشطة وتكييفها أو تعديلها حسب الحاجة.

 

 ماهو مقدار الوقت الذي يجب أن يستغرقه الطالب عند العمل على قوائم الموارد/ النشاطات؟
كل يوم. سيقوم المدرسين بإجراء تعديالت على القائمة  ستكون هناك تقريبًا ساعتان ونصف مخصصة للعمل على هذه القائمة

بناًء على احتياجات الطالب الفردية. تم تصميم قوائم الموارد/النشاطات لتحقيق التوازن بين وقت العمل على الكمبيوتر 
في المنزل لتعزيز وخارجه وتضمين األنشطة البدنية البسيطة واألنشطة القائمة على الفن التي يمكن للطالب المشاركة فيها 

 تعلمهم.
 

 ما هي نوع الدروس التي يتم تضمينها في قوائم الموارد/النشاطات األسبوعية؟
 تتضمن القوائم األسبوعية دروًسا في:

 فنون اللغة األنكليزية  ●
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 الرياضيات ●
 العلوم ●
 الدراسات االجتماعية ●
 التربية البدنية / الحركة ●
 التعلم العاطفي االجتماعي ●
 التطوير الوظيفي  ●
 علوم الكومبيوتر  ●
 الفنون المرئية والمسرحية ●
 القراءة والكتابة العروضية  ●

 

باإلضافة إلى ذلك ستدعم طفلك العديد من البرامج التكيفية بناًء على مهاراته الحالية. توفر هذه البرامج أثناء عمل الطالب 
 عبر اإلنترنت المزيد من الدعم أو التحدي بناًء على االستجابات:

● iReady-  فنون اللغة األنكليزية 
● Achieve3000-  فنون اللغة األنكليزية 
● iReady- الرياضيات 
● ST Math-  الرياضيات 
● Imagine Learning -ILE -  اكتساب اللغة األنكليزية 

 

ئمة قد يتم تعيين برامج أو مناهج بديلة للطالب ذوي اإلعاقات الذين ال يستطيعون الوصول إلى البرامج واألنشطة في قا
 الموارد/النشاطات. سيقوم معلمو التعليم الخاص ومقدمو الخدمات ذوي الصلة بتخصيص قوائم حسب الحاجة لطالب معينين.

 

باإلضافة إلى هذه البرامج التكيفية سيكون المعلمون متاحين على اإلنترنت طوال األسبوع لمساعدة الطالب في التعلم وتقديم 
كن للطالب وأولياء األمور إرسال بريد إلكتروني إلى المعلمين في أي وقت بأسئلة أو طلبات الدعم الذي قد يحتاجون إليه. يم

. يمكن Zoomمحددة. سيخصص الموظفون أيًضا ساعات عمل محددة على اإلنترنت لمساعدة أولياء األمور من خالل 
 تنظيم اجتماعات عبر اإلنترنت ألفراد أو مجموعات صغيرة من خالل هذه األداة.

 

 يف تبدو قائمة الموارد/النشاطات؟ك
 أدناه نموذج من قائمة الموارد/ النشاطات.
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 ماذا لو كان طفلي بحاجة إلى المزيد من التحفيز أو مزيد من الدعم في الدروس األسبوعية؟
ينبغي إرسال بريد إلكتروني إلى معلم الصف لطفلك )االبتدائي( أو المعلم االستشاري )المدرسة المتوسطة( ألعالمهم 

باحتياجاتك أو طلبك. سيعمل المعلمون على تعديل الدروس األسبوعية التي تلبي احتياجات طفلك على أفضل وجه. إذا كان 
ًرا على التواصل مع مدرس التعليم الخاص أو مزود الخدمات ذي الصلة فستكون قاد IEPلدى طفلك خطة التعليم الخاصة 

للحصول على الدعم والتكييفات. سيتم إجراء تسهيالت و/ أو تعديالت، إذا لزم األمر، لقوائم الموارد/ النشاطات قبل تلقي 
 الطالب لها.

 

 أين يمكنني العثور على البريد اإللكتروني للمعلمين وموظفي المدارس؟
ن العثور على البريد اإللكتروني لجميع الموظفين على الصفحة األولى من موقع المدرسة تحت عنوان "دليل الموظفين". يمك

 .Google Classroomيمكن للطالب أيًضا إرسال بريد إلكتروني إلى المعلمين مباشرةً من خالل 
 

 أين يمكنني العثور على معلومات وموارد إضافية للوالدين؟
 للمزيد من المعلومات والموارد.  www.cajonvalley.net/onlineresourcesparentsيمكن للوالدين زيارة موقع المديرية 

 ناء التعلم عن بُعد.سوف يرسل قسم التعليم الخاص رسالة متابعة تحتوي على معلومات حول الخدمات والدعم أث
 
 

 متى سيتم إرسال قوائم الموارد/ النشاطات؟
 صباحا. 9:00سيتم إرسال قوائم الموارد/ النشاطات من قبل المعلمين كل يوم األثنين في الساعة 

 

 كيف يستطيع طفلي الوصول إلى قائمة الموارد/ النشاطات األسبوعية؟
من الوصول إلى قوائم الموارد/ النشاطات األسبوعية الخاصة بهم على جهاز  8-1سيتمكن الطالب في الصفوف من 

Chromebook  من خاللGoogle Classroom يمكن للطالب في الصف .K  وما قبلK  الوصول إلى الدروس من
لطرق المحددة للوصول الى الدروس . سيقوم المعلمون بإبالغ العائالت باGoogle Classroomأو  See Sawخالل 

 الخاصة بهم.
 

 الخاص بطفلي مشاكل تقنية؟  Chromebookماذا لو كان جهاز 
. يرجى االتصال بمدير المدرسة أو أحد Chromebookخصصت جميع المدارس يوم ووقت محدد لمعالجة مشاكل الـ 

 المعلمين للحصول على معلومات محددة.
 

 ي المنزل لطفلي؟ماذا لو لم يكن لدي إنترنت ف
لإلنترنت المجانية والمنخفضة التكلفة على  Coxيمكنكم العثور على معلومات عن كيفية الحصول على لخدمات 

 https://www.cajonvalley.net/Page/18150الموقع:

 

 كيف سيتم وضع الدرجات طفلي؟
ت من المهم ان تعرفوا أن الطالب لن يتلقوا درجات لمهامهم األسبوعية. وبدالً من ذلك سنركز على نمو الطالب في هذا الوق

حيث سيقدم المعلمون معلومات عن انجاز الطالب ويتقدم الطالب وفقًا لقابلياتهم الخاصة. سنقوم بتحديث هذه الممارسة عندما 
كز الموظفون على التشجيع والدعم والتوجيه حتى يتم تغيير التوصيات. نحن ال نتلقى التوجيهات والسياسات من الوالية. سير 

نريد من الطالب إكمال كل نشاط كل يوم. نحن نريد من الطالب األنشغال لمدة ساعتين ونصف مقسمة الى اوقات محددة ذات 
في وسعهم وبدعم من المعلم حسب معنى لكل من الطالب والعائلة. نحن نريد أن يكمل الطالب مهامهم اليومية بأفضل ما 

الحاجة. سوف لن يتم أبقاء الطالب في صفه أو اعطائهم درجات قليلة لعدم إكمال مهامهم الدراسية. لم نختبر مثل هذه األوقات 
 مسبقا والمعلمون والعائالت يبذلون قصارى جهدهم لتوفير الدعم األكاديمي والتفاعل االجتماعي والعاطفي والتوجيهي بطريقة

 تحفز الطالب ويشعرون بالنجاح.
 

 هل سيكون مستشارو المدرسة متاحين أثناء التعلم عن بُعد؟
تقدم جميع مدارسنا في مدارس مديرية كاهون فالي نهًجا استشاريًا شامالً لجميع الطالب. سيكون مستشارو المدرسة متاحين 

موقع المدرسة. سنواصل التواصل مع الطالب ونقدم أثناء التعلم عن بُعد وستجد معلومات االتصال بمستشار طفلك على 
الدعم اإلرشادي من خالل مراكز اإلرشاد االفتراضية الخاصة بنا. باإلضافة إلى ذلك ، يمكنك زيارة موقعنا مباشرة 

http://www.cajonvalley.net/onlineresourcesparents
https://www.cajonvalley.net/Page/18150
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cajonvalley.net  والنقر على "اتصل بمستشارorContact A Counsel على الصفحة الرئيسية. نحن هنا للمساعدة لذا "
 ال تتردد في األتصال بنا. 

 

 ماذا لو كنت بحاجة إلى تحديث معلومات االتصال الخاصة بي التصاالت الموظفين؟
لكي يتواصل معك المعلم/ المستشار من المهم أن تكون جميع معلومات الهاتف والبريد اإللكتروني الخاصة بك محدثة. يرجى 

 تحديث معلوماتك في بوابة الوالدين أو إرسال رسالة إلكتروني إلى مدير المدرسة بمعلومات االتصال المحدثة.
 

 هل سيتم تعيين اعمال ونشاطات خالل العطلة الربيعية؟
 متوفرة على الموقع: القابلة للطبع  iReady. كذلك Achieve3000 and ST Mathكال. سيستمر الطالب في العمل على 

. https://www.cajonvalley.net/onlineresourcesparents 
 

 هل سيستمر توزيع وجبات الفطور والغذاء خالل العطلة الربيعية؟
ظهرا طوال العطلة الربيعية  1:00صباًحا إلى الساعة  11:00نعم سيستمر توزيع األغذية من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

نيسان بسبب العطلة. تم تغيير األرشادات التوجيهية  10التي ستستمر أسبوعين. لن يكون لنا توزيع لألغذية يوم الجمعة 
 طعام دون حضور أطفالهم.ويمكن للوالدين اآلن استالم وجبات ال

 
 كيف سأتلقى تحديثات حول التعلم عن بُعد لمديرية كاهون فالي؟

ستتلقى العائالت رسائل عبر البريد اإللكتروني اسبوعيا أثناء التعلم عن بُعد. سيوفر هذا االتصال فرًصا مستمرة للتحديثات 
 والموارد.

 
 
 
 
 
 
 

 المسؤوليات اليومية للتعلم عن بُعد

 مسؤولية الوالدين
المشحون. إذا كان ذلك ممكنًا ، قم بتوفير مكان هادئ  Chromebookوفر مكان مريح لطفلك ليعمل على جهاز  .1

 بأقل قدر من التشتيت.

 يعمل في منزلك. Wifiتأكد من أن  .2

مساعدة شّجع طفلك على االستمرار في التركيز وأخذ فترات راحة عند الحاجة وساعد في حل أي مشكلة من خالل  .3
 الطالب على االتصال بمعلمه/ مستشاره.

 شجع طفلك على بذل قصارى جهده واألنتباه إلى إرشادات الوقت اليومية. .4

 مسؤولية الطالب
 Google Classroomسّجل الدخول إلى  .1
 Google Classroomابحث عن قائمة الموارد/النشاطات األسبوعية في  .2
 الموارد /النشاطات وأنهي العمل بها.أنقر على المهام في قائمة  .3
 اطرح أسئلتك للمعلم باستخدام البريد اإللكتروني وابحث عن ساعات عمل المعلم.  .4
 عندما يتم تقديمها أو عند الحاجة إليها. Zoom small groupsانضم إلى المعلم في اجتماع  .5
 اطلب الدعم من معلم / مستشار أو مستشار المدرسة إذا لزم األمر. .6

 ؤولية المعلم/ المستشارمس 
 التواصل مع الطالب للتأكد من أنهم يشعرون بالحب والدعم والتعاطف من معلمهم / مستشارهم. .1

https://www.cajonvalley.net/
https://www.cajonvalley.net/onlineresourcesparents
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 أطبع نسخة من التعليم اإللكتروني األسبوعي وقم بتخصيصها حسب الحاجة ومراقبة تسجيل دخول الطالب. .2
 مور.قدم ساعات عمل مكتب المدرسة لتكون متوفرا للطالب وأولياء األ .3
 لألجتماعات الفردية أو لمجموعات صغيرة على اإلنترنت حسب الحاجة. Zoomقم بتشغيل  .4
 راقب تقدم الطالب واضبط قائمة الموارد/ النشاطات لتلبية احتياجات الطالب كل أسبوع. .5
 مهامهم.تواصل مع أولياء األمور للتأكد من حصول الطالب على الوقت والمكان واألدوات الالزمة إلكمال  .6

 
 
 
 
 
 
 
 


