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أولياء األمور مالحظات نموذج للطوارئ عةالموس   التعلم خطة  
  خطة خالل الطالب تجربة عن  المزيد بمعرفة جدًا مهتمة المجتمعية بمقاطعة مونرو  المدرسةمؤسسة  – األعزاء األمور أولياء
 نبدأ عندما فيها والنظر إجاباتك مراجعة ستتم. 2020 مايو  7 في اختتمت والتي أسابيع 8 مدتها كانت التيو للطوارئ  التعلم
  ذلك، من واألهم. عائلتك  مع تنجح التي لمو تنجح االشياء التيب إخبارنا يُرجى. الخريف في مدرستنا الفتتاح التخطيط في

 خطتنا ستأنفنفنا أو عندما نأاست إذا إيجابية أكثر بتجربة طفلكو أنت تتمتع حتى اآلن إجراؤها يمكننا التي بالتغييرات أخبرنا
 الحتياجات خدمتنا مدى حول تفصيلية تعليقات تقديم في أمضيته  الذي الوقت على  لك شكًرا. المستقبل في للطوارئ التعليمية
.المسبوقة غير األوبئة  هذه فترة خالل الطالب  

 
.بك الخاص للطالب الصف مستوى حدد  * 

المدرسة   قبل ما مرحلة ☐  

الصف الثاني-رياض األطفال ☐  

الصف السادس-الصف الثالث ☐  

المتوسطة المدرسة  ☐  

الثانوية المدرسة  ☐  
 
 

(ينطبق ما كل اختر) الدراسي العام خالل الطالب تلقاها التي التعليمية دماتوالخ البرامج حدد * 

عام  تعليم ☐  

☐ (IEP) الفردي  التعليم برنامج  

☐ 504    فخطة التكي

اإلنجليزية  اللغة تعلم ☐  

لقدرات العالية برنامج ا ☐  

ضمخف  /مجاني غداء ☐  
 
 

؟التيني/  اسباني اصل من طالبك له  * 

 نعم ☐

 ال ☐
 

.طفلك سالالت أوساللة  حدد  * 

أالسكا من أصلي أو هندي أمريكي ☐  

 آسيوي ☐

أفريقي أصل من أمريكي أو أسود ☐  

الهادئ  المحيط جزر سكان من غيرهم  أو  هاواي من مواطن ☐  

 أبيض ☐

 أثنين أو أكثر من األجناس ☐
 

؟ والمدرسة لمؤسسة المدرسيةا اتصاالت تلقيل لغوية مساعدة إلى تحتاج هل  * 

 نعم ☐

 ال ☐

ً اح ☐ يانا  
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  ،الترجمة: أمثلة) األم؟ بلغتك والمدرسة مؤسسة المدرسيةال اتصاالت تلقيت هل ،لغوية مساعدة إلى بحاجة كنت إذا

(المدرسة موظفي من مكالمات * 

 نعم ☐

 ال ☐

 ال ينطبق ☐
 
 

؟المنزل في اإلنترنت اتصال بشبكة عائلتك لدى هل  * 

 نعم ☐

 ال ☐
 

؟التعليمية المواد على الطالبتحص ل  كيف  * 

الجهاز مونرو مقاطعةب المدرسة المجتمعية  مؤسسة أصدرت ☐  

(محمول جهاز ، مكتبي كمبيوتر ، محمول كمبيوتر) شخصي جهاز ☐  

 حزمة االوراق  ☐

حصول عليهاال على قادرا يكن لم ☐  
 
 

؟بسهولة التعليمية المواد على حصوللعلى ا قادًرا الطالب كان هل  * 

 نعم ☐

 ال ☐

متاكد غير ☐  
 
 

وثقافاته؟ الطالب هوية على الحفاظ في التعليمية  واألنشطة المواد ساهمت هل  * 

 نعم ☐

 ال ☐

 ُرب َما ☐
 

مناسبًا؟ به القيام الطالبأو  الطالب من يتوقع كان الذي العمل في الصعوبة مستوى كان هل * 

 مناسبا جداً  ☐

 سهل جداً  ☐

 صعب جدا  ☐

متاكد غير ☐  
 
 

؟أطفالك طفلك أول مناسبًا العمل إلكمال المطلوب الوقت كان هل  * 

 مناسبا جداً  ☐

طويالً  وقتا يستغرق لم ☐  

الوقت من الكثير استغرق ☐  

متاكد غير ☐  
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الطوارئ؟ حاالت في التعلم خطة خالل المقدمة الدعم خدمات عن رضاك مدى ما * 

جدا  راض   ☐  

 راض  ☐

 ُمَحايِد ☐

راض  غير ☐  

جدا مستاء ☐  
 
 

.راض غير أو راضيا كنت لماذا لنا قل فضلك من  * 
 

 
 

بعد؟ عن التعلم فترة أثناء الطالب تعلم احتياجات بخصوص معك التدريس طاقم أو المعلم تواصل هل * 

منتظم بشكل ☐  

من التواصل  المزيدالى  جاتحأ تنك لكن  ، آلخر حين من ☐  

 أبدا  ☐

متأكد غير ☐  
 

للطوارئ؟ التعلم خطة فترة أثناء جيد بشكل تسار يشياء التألهى ا ما * 
 

 
 

الطوارئ؟ حاالت في التعلم خطة لتحسين طفلك لمعلم نقدمه أن يمكن الذي الدعم هو ما * 
 

 
 

 أو ،لطفلك المخططة األنشطة ذلك يشمل قد ائلتك؟عللنسبة با ناجحة كانت التي للطوارئ التعلم خطة جوانب هي ما
.التجربة هذه من آخر جانب أي  أو ،لمؤسسةا مستوى على السياسات  * 

 

 
 

 أو ،لطفلك المخططة األنشطة ذلك يشمل قد عائلتك؟بالنسبة ل ناجحة تكن لم التي للطوارئ التعلم خطة جوانب هي ما
.التجربة هذه من آخر جانب أي  أو ،مؤسسةال مستوى على السياسات  * 

 

 
 

عائلتك؟ تجربة تحسين يمكننا فكيف ،المستقبل في الطوارئ تعلم خطة أو عندما نستحدم كان علينا أن نستخدم إذا  * 
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 إلرسال بالراحة ستشعر فهل ، الخريف في لوجه وجها التدريس مع المدارس بفتح مؤسساتلل يسمحس الحاكم كان إذا
المدرسة؟ إلى الطالب * 

جداً  ُمْرتاح ☐  

 ُمْرتاح ☐

متأكد غير ☐  

☐   ُمْرتاحغير 

للغاية ُمْرتاحغير  ☐  
 

  المدرسة  أكاديمية في بالمشاركة فلكلط ستسمح فهل ،الخريف في المدرسة إلى الطالب إرسال في مرتاًحا تكن لم إذا
نترنت؟جتمعية بمقاطعة مونرو عبر االالم  * 

 نعم ☐

 ال ☐

 ُرب َما ☐
 
 

الطوارئ؟ حاالت في التعلم خطة خالل من التعليمية العدالة قضايا لمعالجة طريقة أفضل حول لديك التي االقتراحات هي ما * 
 

 
 

اإلدارة؟ مع مشاركتها في ترغب التي األخرى اآلراء أو قتراحاتاال أو األفكار ما * 
 

 
 
 

الخاصة التربية حول مالحظات  
. اإلعاقة ذوي للطالب الصلة ذات والخدمات الخاص التعليم فيرلتو  كلل بال مدرسونا عمل

.ينجح لم وما نجح بما إلعالمنا أدناه األسئلة عن اإلجابة يُرجى  
 

الطوارئ؟ تعلم خطة أثناء الطالب تعلم باحتياجات يتعلق فيما معك العمل طاقم أو الخاصة التربية معلم تواصل مرة كم  
 بشكل منتظم ☐

من التواصل  المزيدالى  حتاجكنت أ لكن  ، آلخر حين من ☐  

 ابدا  ☐

 غير متاكد ☐
 
 

 العمل في تقضيه الذي الوقت  أو ،بالجدولة يتعلق فيما عائلتك الحتياجات داعمين الموظفون أو الخاصة التربية معلم كان هل
األخرى؟ االحتياجات أو  

 نعم ☐

 ال ☐
 
 

.عائلتك الحتياجات داعمين الموظفون أو الخاصة التربية  معلم كان إذا ما بشأن إضافية تعليقات أي مشاركة يرجى  
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للطوارئ التعلم خطة خالل يحتاجها التي الفردي التعليم برنامج تكيفات إلى الوصول على قادًرا كان الطالب أن تشعر هل   
منها؟ واالستفادة  

 

 نعم ☐

 ال ☐
 
 

.واستخدامها الفردي التعليم برنامج في على التكيفات فلكط بحصول تتعلق إضافية تعليقات أي مشاركة يرجى   

 
 

.للطوارئ التعلم خطة خالل الخاص التعليم ودعم خدمات عن رضائك مستوى بخصوص تعليقات أي مشاركة يرجى  

 


