)Contingency Learning Plan Summary for Parents 03132020 (Arabic

ملخص خطة التعلم للطوارئ ألولياء األمور
تم التحديث  13مارس 2020
 13مارس  :2020ال توجد مدرسة .نحن نتقدم بطلب لوزارة التعليم بانديانا للحصول على إعفاء لهذا اليوم الدراسي
 16مارس  2020الى  20مارس  :2020ال توجد مدرسة .ستكون مؤسسة مدرسة مقاطعة مونرو المجتمعية في عطلة الربيع .
اسبوع  23مارس  2020الى  27مارس 2020
سيواصل معلمو المدرسة المجتمعية العمل تبعا لساعات عملهم التعاقدية وسيكونون متاحين طوال اليوم الدراسي
ساعات عمل مكتب المعلمين من االثنين إلى الجمعة
 9:00صباحا –  11:00صباحا ومن  1:00ظهرا –  2:00ظهرا

ظهرا .سترسل كل مدرسة خطابًا الى الوالدين يوضح حزمة التعلم وخطة استالم الجهاز بما في
 23مارس  :2020استالم حزمة التعلم والجهاز في كل مبنى من الساعة  11صباحًا حتى 2
ً
ذلك أرقام األبواب وأماكن المواد التي سيتم توزيعها .سيتوفر أيضًا استالم الوجبات واستالم األدوية خالل الساعة  .00 :2-00 :11إذا لم تتمكن من استالم الحزمة أو الجهاز الخاص بك خالل
اإلطار الزمني  00 :2-00 :11يرجى االتصال بمدرسة طفلك إلجراء ترتيبات بديلة.
طالب رياض األطفال الى الصف الثاني :حزم التعلم  -سيستمر تعليم الطالب من خالل حزم التعلم المتوفرة لالستالم يوم االثنين  23مارس أو األربعاء  25 ،مارس من الساعة  11:00إلى
 .2:00إذا لم تكن أي من هذه األوقات مناسبة الستالم حزمة طفلك ،يمكنك االتصال بمدرسة طفلك لتحديد وقت آخر مناسب للطرفين .يمكن إعادة الحزم إلى المدرسة حتى بعد أسبوعين من
إعادة فتح المدرسة أو خالل أوقات استالم الحزم بين الساعة  11:00إلى  2:00يومي االثنين واألربعاء .لن يتم ارسال أجهزة األى باد الى منازل طالب رياض األطفال الى الصف الثاني ،؛
ومع ذلك  ،يمكن طباعة المحتوى من صفحة الكانفاس أو يمكن لمعلم طفلك إرسال حزمة ملف بي دي إف عبر البريد االلكتروني إذا طلب ذلك أحد .سيتوفر المعلمون خالل ساعات المدرسة
العادية لإلجابة على األسئلة.

طالب الصف  :6-3في صفحة الكانفاس أو حزم التعلم -سيستمر تعلم الطالب من خالل الدروس المنشورة على الكانفاس .ستتوفر أيضًا حزم ورقية للصفوف  6-3مع توفر الدروس
المطبوعة لالستالم يوم االثنين  23مارس أو األربعاء  25مارس من الساعة  11:00إلى  .2:00يتوفر الدعم التكنولوجي لـصفحة الكانفاس في الصفحة االلكترونية للمدرسة المجتمعية أو
عبر ارسال بريد إلكتروني إلى  . accounts@mccsc.eduيمكن للطالب ارسال الواجبات من خالل صفحة الكانفاس أو إعادة الحزم إلى المدرسة حتى بعد أسبوعين من اعادة فتح
المدرسة أو خالل أوقات استالم الحزم بين الساعة  11:00إلى  . 2:00سيكون المعلمون متاحين خالل ساعات المدرسة العادية لإلجابة على األسئلة والتفاعل مع الطالب عبر وظائف الرسائل
المضمنة في صفحة الكانفاس.

طالب الصف  :12-7الكانفاس  -سيتلقى الطالب تعليمات يديرها المعلم لجميع الفصول الدراسية المجدولة عبر صفحة الكانفاس .يجب أن يكون الطالب قد أخذوا أجهزة األى باد
الخاصة بهم (المدارس المتوسطة) أو أجهزة الكمبيوتر المحمول (المدارس الثانوية) إلى منازلهم وأن يكونوا قادرين على الوصول إلى دروسهم من خالل نظام إدارة التعلم لدينا،
الكانفاس .ستكون المواد التعليمية التكميلية متاحة لالستالم عند الطلب .إذا لم يأت طفلك بجهازه إلى المنزل  ،فسيكون االستالم متا ًحا يوم االثنين  23مارس من الساعة 11:00
إلى  2:00أو األربعاء 25 ،مارس من  11:00إلى  .2:00سيكون المعلمون متاحين خالل ساعات المدرسة العادية لإلجابة على األسئلة والتفاعل مع الطالب عبر وظائف الرسائل
المضمنة في صفحة الكانفاس.

 25مارس  :2020فرصة إضافية الستالم الحزم واألجهزة والوجبات من الساعة  11:00إلى  2:00في جميع المدارس.

اسبوع  30مارس  :2020تاريخ العودة المتوقع .ستظهر الحاجة إلى إضافة أيام  /أسابيع إضافية لإلغالق ،حيث نواصل العمل مع إدارة الصحة في مقاطعة مونرو وإدارة إنديانا للتعليم.

.

يحدد الجدول أدناه خطة التعلم المحددة للطالب بنا ًء على مستوى الصف.

يوم وزمان استالم حزمة التعّلم/
األجهزة

خطة توزيع حزمة التعّلم

طريقة توصيل
التدريس التعليمية
البديلة

طريقة توصيل
التدريس

استالم الحزم/األجهزة

نوع الجهاز

فِئ َة صف
الطالب

االثنين او االربعاء
بين  11:00ص و  2:00ظ

متوفر على الكانفاس
يمكن إرسالها عبر البريد
اإللكتروني إلى المنزل
متاح ألولياء األمور
لالستالم خالل ساعات
المدرسة المحددة
متوفر على الكانفاس
يمكن إرسالها عبر البريد
اإللكتروني إلى المنزل
متاح ألولياء األمور
لالستالم خالل ساعات
المدرسة المحددة
متوفر على الكانفاس
يمكن إرسالها عبر البريد
اإللكتروني إلى المنزل
متاح ألولياء األمور
لالستالم خالل ساعات
المدرسة المحددة

غير قابل للتطبيق

حزم تعلم مطبوعة

استالم الحزمة يوم األثنين
 23مشارس
أو  25مارس من 2-11

ال يوجد

رياض
األطفال2-

المواد الرقمية على
الكانفاس

استالم الجهاز أو الحزمة يوم
االثنين  23مارس أو 25
مارس من  11الى 2

شاحن األي باد
كابل المزامنة

6-3

االثنين او االربعاء

متاح ألولياء األمور
لالستالم خالل ساعات
المدرسة المحددة

االثنين او االربعاء
بين  11:00ص و  2:00ظ

االثنين او االربعاء
بين  11:00ص و  2:00ظ

بين  11:00ص و  2:00ظ

المواد المطبوعة
المقدمة عند الطلب

المواد المطبوعة
المقدمة عند الطلب

المواد المطبوعة
المقدمة عند الطلب

المواد الرقمية على
الكانفاس

المواد الرقمية على
الكانفاس

من المرجح أن األجهزة
عادت إلى المنزل في حقيبة
الظهر الخميس  12مارس
(إذا لم ياتي جهاز طفلك إلى
المنزل  ،فقم باستالم الجهاز
يوم االثنين أو األربعاء من
 11الى )2
ستعود األجهزة إلى المنزل
في حقيبة الظهر كل مساء
(إذا لم ياتي جهاز طفلك إلى
المنزل  -استلم الجهاز يوم
االثنين أو األربعاء من 11
إلى  2في مدرسة طفلك)

شاحن األي باد
كابل المزامنة

سلك التيار
للحاسوب
المحمول

8-7

12-9

