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۱۰۰٪  التعلم عن بعد لبدایة العام  الدراسي۲۰۲۱-۲۰۲۰

 سیبدأ مدارس مقاطعھ الودن  العام الدراسي بتعلم عن ُبعد بنسبة مئة في مئة لجمیع الطالب ، مع استثناءات محدودة جًدا.  سیبدأ الطالب بالتعلم
 عن ُبعد بنسبة میة في مئة في ۸  سبتمبر ، والمشاركة في الفصول الدراسیة التي یتم تقدیمھا عن ُبعد ، باستخدام األدوات اإللكترونیة للوصول إلى
 الفصول الدراسیة المباشرة والمتزامنة واجتماعات الفصول الدراسیة ، مع المشاركة أیًضا في التعلم المنظم من خالل الموارد عبر اإلنترنت
 وأدوات التعلم األخرى التي تقدمھا مدارس مقاطعة الودن .  لن یأتي معظم الطالب إلى المباني المدرسیة للتدریس في بدایة العام
. الدراسي۲۰۲۱-۲۰۲۰
 توفر ھذه الوثیقة معلومات تفصیلیة بشأن الخطط الحالیة للتعلم عن ُبعد بنسبة مئة في مئة في المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة.  تخضع 
 الجداول الزمنیة وكذلك توقعات وقت التعلم المتزامن وغیر المتزامن الموضحة في ھذا المستند للتغییر حیث یواصل الموظفون وضع اللمسات
 األخیرة على الخطط للعام الدراسي ۲۰۲۰-۲۰۲۱ .  سوف یتفاعل الطالب بشكل متزامن (مباشر وتفاعلي عبر اإلنترنت) مع معلمیھم من
.(الثالثاء إلى الجمعة وسیكون لدیھم أیًضا أوقات عمل مستقلة للتعلم غیر المتزامن (مستقل بدون تفاعل مباشر

 ۱۰۰٪ التعلم عن البعد للمدارس االبتدائیة 

 سیشمل الیوم الدراسي لكل طالب ابتدائي التدریس في جمیع مجاالت المحتوى باإلضافة إلى "العروض الخاصة" مثل التربیة البدنیة والمكتبة والفنون والموسیقى باإلضافة إلى
.الدروس التي یقدمھا مرشد المدرسة.  سیتم تزوید جمیع الطالب بفرص لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي والصحة العقلیة والعافیة

روضة أطفال - طالب الصف الثالث     ث

٪ نموذج التعلم عن البعد ۱۰۰۱۰۰ النموذج الھجین : التعلم الشخصي و التعلم عن البعد

ً شخصیا

 یومان من التعلم الشخصي صفر ایام في التعلم الشخصي
- یشمل الجدول الیومي وصول / انصراف و االجتماع الصباحي 

 و التعلیمات تشمل العروض الخاصة و الغداء و الفسحة التي یبلغ
 مجموعھا حوالي ٦ ساعات و ٤٥ دقیقة في الیوم

 التعلم
 عن بعد

 ٥ ایام التعلم عن البعد

 االثنین
اجتماع صباحي ۲۰-۳- دقیقة -

 ۲۰ دقیقة مجموعات صغیرة حسب الحاجة -
 ٦۰-۹۰ دقیقة عمل غیر متزامن -

 الثالثاء- الجمعة
 ۲۰-۳۰ دقیقة اجتماع صباحي متزامن یومیاً -

 عمل متزامن ۱۰۰- ۱٤٥ دقیقة یومیا -
 ٦۰ - ۹۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیاً -

 ۳ ایام التعلم عن البعد

 االثنین
 اجتماع صباحي ۲۰-۳۰ دقیقة -

 ۲۰ دقیقة مجموعات صغیرة حسب الحاجة -
 ٦۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیاً -

 الثالثاء - الجمعة
۲۰ -۳۰ دقیقة اجتماع صباحي متزامن یومیاً -

 ٦۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیا
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طالب الصف الرابع -  الصف الخامس

النموذج الھجین : التعلم الشخصي و التعلم عن البعد نموذج التعلم عن البعد ۱۰۰٪

ً  شخصیا

 یومان من التعلم الشخصي صفر ایام في التعلم الشخصي
 یشمل الجدول الیومي الوصول و االنصراف الطالب و االجتماع الصباحي

 و التعلیمات تشمل العروض الخاصة و الغداء و الفسحة التي یبلغ مجموعھا
 حوالي ٦ ساعات و ٤٥ دقیقة في الیوم

 التعلم
عن البعد

 ٥ ایام التعلم عن البعد

 االثنین
اجتماع صباحي ۲۰ -۳۰ دقیقة-

 ۲۰ دقیقة مجموعات صغیرة حسب الحاجة -
   ٦۰ -۹۰ دقیقة عما غیر متزامن -

 الثالثاء - الجمعة
- ۳۰ دقیقة اجتماع صباحي متزامن یومیاً - - ۲۰

- عمل متزامن ۱۰۰- ۱٤٥ دقیقة یومیاً
- ۹۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیاً ٦۰ -

 ۳ ایام التعلم عن البعد

 االثنین
- اجتماع صباحي ۲۰ - ۳۰ دقیقة

 - ۲۰ دقیقة مجموعات صغیرة حسب الحاجة
   - ۹۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیاً

 الثالثاء - الجمعة
ً - ۲۰ - ۳۰ دقیقة اجتماع صباحي متزامن یومیا

  - ۹۰ دقیقة عمل غیر متزامن یومیاً

 نموذج مشروع جدول الطالب في المدرسة االبتدائیة

    مسودة نموذج جدول الطالب االبتدائیة  في التعلم عن البعد  ٪۱۰۰  ۰

 الجمعة الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین

8:00-8:30    االجتماع الصباحین، متزامن

8:45-9:30 
الطالب : ۲۰

 دقیقة مجموعات صغیرة 
متزامنة حسب الحاجة

 : المعلمون
 تعلیم مجموعة صغیرة متزامنة

 . حسب الحاجة
 التخطیط و اجتماعات فریق
 التعلم التعاوني و التطویر

 المھني و اجتماعات الموظفین

 تعلیم موجھ من المعلم
 متزامن

 العروض الخاصة 9:45-10:30
 غیر متزامن او متزامن

10:30-11:30 
 ۳ جلسات مدتھا ۲۰ دقیقة

تعلیمات مجموعة صغیرة ( سپد ،ي ل ، ، معالجة ، تمدید
 متزامن

11:30-12:30   الغداء و الفسحة

 تعلیمات موجھھ من المعلم 12:30-1:15
 متزامن

1:30-2:30 
 قائمة تشغیل مستقلة او نشاط اختیار

غیر متزامن
 تخطیط المعلمین و دعم الطالب

 معمل تعلیمي للطالب حسب الحاجة 2:30-3:00
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 التعلم عن بعد مئة في مئة في المدارس المتوسطة و الثانویة

 في نموذج التعلم عن بعد مئة في مئة ، سوف یتفاعل الطالب بشكل متزامن (مباشر ، تفاعلي عبر اإلنترنت) مع معلمیھم من الثالثاء إلى
الجمعة ، وسیخصصون أیًضا أوقات عمل مستقلة للتعلم غیر المتزامن (مستقل ، بدون تفاعل مباشر

).
 التفاعل وجھا لوجھ مع المدرسین تقریبا ۸۲  دقیقة لكل اسبوع في كل من  نموذج التعلم عن البعد مئة في مئة (من خالل تعلیمات متزامنة من 

المنزل) وعندما ینتقل الطالب إلى النموذج الھجین (من خالل التعلیم الشخصي خالل الیوم الدراسي
).

 سیشمل أسبوع طالب المدرسة اإلعدادیة والثانویة التدریس في جمیع الدورات وكتلة الموارد أو قاعة الدراسة.  قد تكون بعض االختیاریة في 
 المدارس اإلعدادیة والثانویة محدودة بسبب الجدولة في كال النموذجین.  سیحاول مدارس مقاطعة الودن العامة استیعاب االختیاریة ومطابقة

 الطالب مع مدرستھم المعینة  كلما أمكن ذلك.  یمكن للمدارس أن تقدم أنشطة افتراضیة خارج المنھج أثناء التعلم عن ُبعد بنسبة مئة في مئة ،  وقد
 تحدث األنشطة الشخصیة خارج المنھج عندما یبدأ التعلم الھجین.  سیتم تزوید جمیع الطالب بفرص لدعم التعلم االجتماعي والعاطفي والصحة

العقلیة والعافیة في كل من التعلم عن بعد بنسبة مئة في مئة  ومع انتقال الطالب إلى النموذج الھجین للتعلم الشخصي والتعلیم عن

.  طالب الصف السادس الى الصف الثامن

۱۰۰٪ نموذج التعلم عن بعد  النموذج الھجین : التعلم الشخصي و
 التعلم عن البعد

ً شخصیا

 یومان من التعلم الشخصي صفر ایام من التعلم الشخصي
 - ۲۰ دقیقة استشاریة یومیة

  یحضر الطالب اربع كتل ۸۲ دقیقة كل یوم للتعلم الشخصي ،ورؤیة كل معلم.
 مرة مرة كل اسبوع لمدة ۸۲ دقیقة

 التعلم
 عن البعد

 ٥ ایام من التعلم عن البعد

 االثنین
-  تعلیمات متزامنة في مجموعة صغیرة حسب الحاجة

  -   ۱۸۰ دقیقة عمل غیرمتزامن ،حوالي ۲٥ دقیقة لكل فصل

 الثالثاء - الجمعة
ً - ۲۰ دقیقةاستشاریة متزامنة یومیا

- ۱٦٤ دقیقة من التعلم المتزامن یومیاً
(حوالي٤۱ دقیقة لكل فصل،٤ فترات في الیوم مرتین في االسبوع

 -۱٦۸ دقیقة مختبر غیر متزامن / التعلم یومیاً
 ٤۱ دقیقة لكل فصل دراسي،٤ فترات في الیوم. قد یختلف ھذا

 الوقت بسبب فترة الموارد واحتیاجات الطالب الفردیة
  - عمل اضافي غیر متزامن وواجب حسب التكلیف

 ۳ ایام من التعلم عن بعد

 االثنین
 -تعلیمات متزامنة لمجموعات صغیرة حسب الحاجة

 - ۱۸۰ دقیقة عمل غیر متزامن ، حوالي ۲٥ دقیقة لكل فصل

 الثالثاء - الجمعة
ً  - ۲۰ دقیقة استشاري متزامن یومیا

 - ۱٦۸ دقیقة  مختبر غیر متزامن / التعلم یومیاً
 ٤۱ دقیقة لكل فصل ، ٤فترات في الیوم . قد یختلف ھذا الوقت بسبب فترة الموارد

 و احتیاجات الطالب الفردیة ۰
  - عمل اضافي غیر متزامن وواجب منزلي حسب التكلیف
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 نموذج مسودة جدول طالب المرحلة المتوسطة

نموذج مسودة جدول طالب المرحلة المتوسطة لتعلم عن البعد ۱۰۰٪

 الثالثاء االثنین جدول الجرس
یوم أ

 االربعاء
یوم أ

 الخمیس
یوم ب

 الجمعة
 یوم ب

8:35 - 8:55 
 التعلم الغیر

 متزامن لجمیع
 الطالب

 الطالب : العمل بشكل
 غیر متزامن

 بشكل مستقل او مع
 اقرانھم

 :المعلمون
 التخطیط

 اجتماعات فریق
 التعلم التعاوني

 وساعات العمل

استشاري استشاري استشاري  استشاري

  التعلم المتزامن 9:41 - 9:00
  9:42-10:23 
  مختبر التعلم

كتلة۱ كتلة ۱ كتلة ٥ كتلة ٥

 التعلم 11:11 - 10:30
 المتزامن

 11:12-11:53 
 مختبر التعلم

كتلة ۲ كتلة ۲ كتلة ٦ كتلة ٦

 التعلم  12:41 - 12:00
 المتزامن

 12:42-1:12 
 الغداء

1:13-1:54 
 مختبر التعلم

كتلة ۳
 غداء

كتلة ۳
 غداء

كتلة ۷
 غذاء

كتلة ۷
 غذاء

 التعلم المتزامن 2:41 - 2:00
 2:42 - 3:23  

 مختبر التعلم

كتلة ٤ كتلة ٤ كتلة ۸ كتلة ۸

.سیكون معلمو التعلم عن بعد متاحین للمساعدة في دعم الطالب الموجودین في النموذج المختلط في یوم التعلم غیر المتزامن ●
 .مختبر التعلم ھو الوقت المخصص للطالب لتلقي مجموعة صغیرة ، تعلیمات متزامنة خالل الكتلة المحددة ● 

 طالب الصف ۹ - الصف ۱۲

 ٪ ۱۰۰ نموذج التعلم عن بعد   النموذج الھجین : التعلم الشخصي و التعلم عن
 بعد

ً  شخصیا

 یومان من التعلم الشخصي صفر أیام في التعلم الشخصي
  -۲۰ دقیقة استشاریة یومیة

- یحضر الطالب اربع كتل لمدة ۸۲ دقیقة كل یوم التعلم الشخصي و رؤیة
   كل معلم مرة في االسبوع لمدة ۸۲ دقیقة

التعلم عن
 بعد

 ٥ ایام التعلم عن البعد

 االثنین
- تعلیمات متزامنة مجموعات صغیرة حسب الحاجة

 -۱۸۰ دقیقة عمل غیر متزامن تقریباً ۲٥ دقیقة لكل فصل

 ۳ أیام التعلم عن البعد 

 االثنین
 -  تعلیمات متزامنة مجموعات صغیرة حسب الحاجة

  - ۱۸۰ دقیقة عمل غیر متزامن تقریباً ۲٥ دقیقة لكل فصل

Loudoun County Public Schools | 100% Distance Learning, August 5, 2020 
5 



 الثالثاء - الجمعة
۲۰ دقیقة استشاریة متزامنة یومیاً- 

 ۲٤۰  دقیقة من التعلم المتزامن یومًیا تقریباً ٦۰- 
 دقیقة  لكل فصل ،  ٤ فترات في الیوم ، مرتین في األسبوع ، رؤیة كل معلم

 مرتین في األسبوع لمدة ٦۰ دقیقة في كل مرة
  ۸۸  دقیقة مختبر غیر متزامن  او التعلم یومیا.   ۲۲ دقیقة لكل فصل ، ٤ - 
 فترات في الیوم. قد یختلف ھذا الوقت بسبب فترة القاعة الدراسیة واحتیاجات

.الطالب الفردیة
 عمل إضافي غیر متزامن وواجب منزلي حسب التكلیف - 

 الثالثاء - الجمعة
عشرین دقیقة استشاریة متزامنة یومیاً -

  ۸۸ دقیقة مختبر غیر متزامن او  التعلم یومیا.  ۲۲ دقیقة لكل فصل ،٤- 
فترات في الیوم

تختلف بسبب فترة قاعة الدراسة واحتیاجات 
.الطالب األفراد 

 عمل إضافي غیر متزامن وواجب منزلي حسب التكلیف - 

 نموذج مسودة جدول طالب المرحلة الثانویة

نموذج مسودة جدول طالب المرحلة الثانویة لتعلم عن البعد ۱۰۰٪

 الثالثاء االثنین جدول الجرس
یوم أ

 االربعاء
یوم أ

 الخمیس
 یوم ب

 الجمعة
 یوم ب

9:00-9:20 

 الطالب: العمل بشكل
 غیر متزامن (بشكل

(مستقل أو مع أقرانھم

 : المعلمون
 ، التخطیط

واجتماعات فریق
 التعلم التعاوني
 و ساعات العمل

االستشاري  االستشاري االستشاري االستشاري

 التعلم المتزامن 10:26 - 9:26
 مختبر التعلم 10:27-10:49

كتلة ۱ كتلة ۱ كتلة ٥ كتلة ٥

 التعلم المتزامن 11:54 – 10:54
11:55-12:17  
 مختبر التعلم

كتلة ۲ كتلة ۲ كتلة ٦ كتلة ٦

12:22 - 1:07 
 غداء

 التعلم المتزامن 2:07 - 1:07
2:08 - 2:30
 مختبر التعلم

كتلة ۳
 غداء

كتلة ۳
 غداء

كتلة ۷
 غداء

كتلة ۷
 غداء

 التعلم المتزامن 3:45 - 2:35
3:46 - 4:08  

 مختبر التعلم

كتلة ٤ كتلة ٤ كتلة ۸ كتلة ۸

.سیكون معلمو التعلم عن بعد متاحین للمساعدة في دعم الطالب الموجودین في النموذج المختلط في یوم التعلم غیر المتزامن ●
 .مختبر التعلم ھو الوقت المخصص للطالب لتلقي مجموعة صغیرة ، تعلیمات متزامنة خالل الكتلة المحددة ● 

نھج مرحلي للعودة إلى التعلم الشخصي الھجین    

 سیبدأ مدارس مقاطعة الودن  العام الدراسي بتعلم عن ُبعد بنسبة مئة في مئة لجمیع الطالب ، مع استثناءات محدودة جًدا.  تخطط  مدارس مقاطة الودن  لتنفیذ نموذج التعلم
 المختلط على مراحل للعائالت التي اختارتھ.  سیتم اتخاذ القرارات بشأن المراحل بناًء على الشروط.  سیتم تقییم البیانات ، بما في ذلك بیانات الصحة العامة ، إلبالغ القرارات

بشأن المراحل.  مدارس مقاطعة  الودن  ستنشر معلومات إضافیة بشأن االستثناءات المحدودة في االسابیع المقبلة
 كما سیتم تقدیم استراتیجیات التخفیف من الصحة العامة التي سیتم وضعھا للتعلم الھجین الشخصي في وقت الحق 
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توقعات الطالب في التعلم عن بعد بنسبة ۱۰۰٪

الحضور والمشاركة
  الحضور في التعلم عن بعد بنسبة مئة في مئة في بدایة العام الدراسي ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱  إلزامي ، والمشاركة في األنشطة المتزامنة وغیر المتزامنة مطلوبة. 

 سیتم أخذ الحضور خالل جلسات التعلم المتزامن مع المعلم كما ھو موضح في نماذج الجداول أعاله.  سیتم رصد المشاركة من خالل سكولوجي  ، نظام إدارة
.التعلم في مدارس مقاطعة الودن  الجدید

التقییم والدرجات 
 على عكس إغالق مدرسة الطوارئ في ربیع عام۲۰۲۰ ، سیتم تقییم كل من التعلم عن بعد والتعلم الھجین في نھایة المطاف وتصنیفھ.  سوف یقوم المعلمون 

 بتنفیذ سیاسة التقییم والتقدیر الجدیدة وااللتزام بھا والتي تم إجراؤھا لخریف  ۲۰۲۰
 Policy 5030 ,Assessmenand Grading ، 

 المعلمین سوف یقیمون استعداد الطالب  في أیلول  على أساس التشخیص والتقییمات التكوینیة.  سیقوم مدارس مقاطعة الودن  بدعم الموظفین في تحدید مكان
 الطالب أكادیمیاً وإنشاء خطط أكادیمیة لدعم جمیع الطالب.  ستجتمع فرق التعلم التعاوني أو الصفیة تقریًبا للتخطیط للتدخالت الشخصیة أو اإلثراء بناًء على

.البیانات التشخیصیة

مدونة قواعد سلوك الطالب في بیئة التعلم االفتراضیة 
 على الرغم من أن بیئة الفصول الدراسیة لدینا افتراضیة ، إال أن معاییر السلوك ال تقل أھمیة عن تلك الموجودة في مدارس الطوب وقذائف الھاون.  فصولنا 

  االفتراضیة ھي فصول دراسیة حقیقیة بھا معلمین وطالب حقیقیین ؛  لذلك ، من المتوقع سلوك الطالب المناسب.  لتعزیز فھم طالب مدارس مقاطعة الودن
 فیما یتعلق بكیفیة التصرف في بیئة عبر اإلنترنت ، قمنا بتطویر مدونة سلوك یطلب من جمیع الطالب اتباعھا.  باإلضافة إلى دلیل حقوق ومسؤولیات الطالب ،

.تتناول ھذه التوجیھات تفاعل الطالب مع موظفي  مدارس مقاطعة الودن وطالب  مدارس مقاطعة الودن اآلخرین ، باإلضافة إلى إجراءاتھم الفردیة

 األدوار والمسؤولیات في التعلم عن بعد بنسبة  ۰   ۱۰۰٪   

 یلعب كل عضو من أعضاء ھیئة التدریس واألسرة والطالب دوًرا مھًما في نجاح التعلم عن بعد في العام الدراسي  ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ . یوضح الجدول  
.التالي أمثلة لمسؤولیات أدوار الموظفین المختلفة في دعم التعلم عن بعد

مسؤولیات الدور أثناء التعلم عن بعد    

 المسؤولیات اثناء التعلم عن بعد دور

تقدیم تحدیثات متسقة لمجلس المدرسة والموظفین وأعضاء المجتمع -   موظفو المكتب المركزي
االستمرار في مراقبة التوجیھ من الوكاالت الحكومیة واالتحادیة وتكییف الخطط المحلیة حسب الحاجة - 

توفیر تعلیم مھني عالي الجودة للمعلمین وموظفي المدرسة اآلخرین - 
، تطویر الموارد وتنظیمھا وتوزیعھا على المدارس لدعم الطالب -

 المعلمین واألسر 
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 التواصل مع العائالت بخصوص التعلم عن بعد في مدرستك.  تأكد من معرفة العائالت بمن - مدراء المدارس
.یجب االتصال بأسئلة أو احتیاجات

- 

-
- 

-

 ضمان أن موظفي الدعم في المدرسة )المیسرین في المدرسة ، التعلیم الخاص ، متعلم اللغة  
اإلنجلیزیة ، المستشارون ، فریق الصحة المركزیة الموحدة ي م ه ت  ، أخصائیو القراءة ، 
أمناء المكتبات( یدعمون مشاركة الطالب ویستجیبون لالحتیاجات الفریدة للسكان الخاصین

إشراك الموظفین في التعلم المھني وفرق التعلم التعاوني  والتخطیط یوم االثنین  
تحدید نقاط اتصال إضافیة )رسمیة وغیر رسمیة( ستحافظ علیھا مع موظفیك 

 فكر وخطط لالحتیاجات الفریدة لمجتمع مدرستك في بیئة التعلم عن بعد  

 تخطیط وإشراك الطالب في التعلم المتزامن وغیر المتزامن المتوافق مع المبادئ التوجیھیة للمدرسة - المعلمین
والتقسیم

جدولة تسجیل الوصول لدعم الطالب حسب الحاجة - 
تسھیل تعاون الطالب تقریًبا حسب الحاجة - 

التعاون مع إدارة المدرسة للتواصل مع العائالت ال - 
االنخراط في التعلم عن بعد 

التعاون مع المعلمین والزمالء اآلخرین لتوفیر المناسبة - 
اإلقامة والدعم لجمیع الطالب 

تنفیذ ومراقبة برامج التعلیم الفردي للطالب و ٥۰٤  خطط لدعم الطالب - 
األھداف والتسھیالت 

الرد على االتصاالت من المدرسة والعائالت على أساس ثابت - 
 المشاركة في اجتماعات على مستوى المدرسة وتقسیم التعلم المھني -

 معلمو التعلیم الخاص و
 مدیرو الحاالت

-

-
-

-
-

-

 تخطیط وتقدیم ودعم وإشراك الطالب ذوي اإلعاقة في التعلم المتزامن وغیر المتزامن لتوفیر وسائل  
ا للطالب اي ي پ الراحة المناسبة والتكنولوجیا المساعدة والتعلیم المتخصص وفًق

تنفیذ اي ي پ  لدعم أھداف الطالب واستخدام البیانات لرصد التقدم  
مراقبة استخدام وفعالیة التسھیالت  

 التعاون مع مقدمي الخدمات ذوي الصلة وجمیع أعضاء فریق اي ي پ  
ثابت   الرد على االتصاالت من المدرسة والعائالت على أساس 

المشاركة في اجتماعات على مستوى المدرسة وتقسیم التعلم المھني كما- 
متاح 

ي م ه ت  للتواصل مع العائالت   التعاون مع إدارة المدرسة  و فریق الصحة المركزیة الموحدة 
 والطالب حسب االقتضاء 

 مقدمي الخدمات
 ذات الصلة

التعاون یومًیا مع المعلمین لدعم احتیاجات الطالب -    
تطویر مصادر التعلم للعائالت حسب الحاجة - 

 تقدیم الخدمات باستخدام منصات متعددة مثل نمذجة الفیدیو و گوگل - 
الفصل الدراسي ، المدرسة ، حزم التعلم و / أو العالج عن بعد 

الرد على االتصاالت من المدرسة والعائالت على أساس ثابت -
المشاركة في اجتماعات على مستوى المدرسة وتقسیم التعلم المھني كما- 

متاح 
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المشاركة في اجتماعات اي ي پ  ودعم أھداف الطالب ومراقبة التقدم وتوفیر دعم إمكانیة الوصول -      

تقدیم المشورة ودروس س ي ل  باستخدام التقنیات القائمة على األدلة لتعزیز العافیة - مرشدو المدرسة
تقدیم دروس متزامنة وغیر متزامنة لطالب المرحلة االبتدائیة - 

 توفیر ندوات عبر اإلنترنت وجلسات متزامنة وغیر متزامنة إلعالم الطالب بمعلومات اإلرشاد - 
.المدرسي المھمة

 دعم الطالب / أولیاء األمور في جلسات اإلرشاد األكادیمي الفردیة للمساعدة في تخفیف المخاوف - 
والضغوط األكادیمیة

وضع جداول لتسجیل الطالب الجدد من. ٦-۱۲ -
جمع طلبات الدورة الفردیة وتوصیات التنسیب لـ - 

 السنة المالیة ۲۱  لدعم تطویر الجدول الرئیسي 

توفیر الوصول إلى الویب للحصول على معلومات الكلیة والمھنیة - 
التعاون مع إدارة المدرسة والمعلمین لضمان السالسة -

 االنتقال من الصف ٥  إلى ٦ ومن ۸ إلى ۹ 
توفیر تسجیل الوصول / الخروج مع أولیاء األمور / الطالب حسب الطلب - 

تقدیم خدمات استشاریة عن بعد أو استشارات للطالب - 
 المشاركة في اجتماعات متعددة التخصصات على مستوى المدرسة ودعم م ت  س س - 

 التدخالت والتنفیذ 
 فریق الصحة النفسیة

الموحدة ي م ه ت
مشاركة المدرسین في ربط العائالت بموارد المجتمع المتاحة وإجراء اإلحاالت إذا لزم األمر -

التعرف على الطالب المحتاجین لدعم الصحة النفسیة لتعزیز النجاح التعلیمي ووضع خطط التدخل - 
مراقبة البرید اإللكتروني ي م ه ت القائم على المدرسة لالتصال بالمنزل والمدرسة - 

تقدیم االستشارات عبر الھاتف أو الفیدیو إلى أولیاء األمور والطالب - 
فیما یتعلق بالضغط والقلق و / أو مخاوف الصحة العقلیة 

تقدیم االستشارات عن بعد الفردیة والجماعیة للطالب المحددة في - 
الحاجة إلى ھذه الخدمات 

توفیر التدریب للمعلمین فیما یتعلق بالصحة العقلیة وكیفیة االتصال - 
الطالب / العائالت مع الرعایة 

دعم الدروس االستشاریة مع التركیز على الصحة النفسیة والعقلیة - 
المرونة 

المشاركة في اجتماعات دراسة األھلیة واألھلیة وبرنامج التعلیم الفردي - 
االستجابة لتنبیھات گاگل  التي تحدث أثناء التعلم عن بعد عن طریق الوصول - 

إلى اآلباء إلبالغھم بالحادثة والمساعدة في حل المشكالت 
كما ھو مطلوب 

توفیر ندوات عبر اإلنترنت وجلسات متزامنة / غیر متزامنة إلى - 
إعالم الطالب وأولیاء األمور بالصحة العقلیة الھامة والعافیة 

معلومات 
(قیادة جھود منع االنتحار (على سبیل المثال ، مصادر القوة - 

 المشاركة في اجتماعات متعددة التخصصات على مستوى المدرسة ودعم م ت س س -
 التدخالت والتنفیذ 
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 المیسورون
 التعلیمیون

 توفیر الدعم التدریبي للمشرفین والمعلمین والفرق في المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة التي یتم -
تعیینھا لتعزیز ممارسة المعلمین وتعلم الطالب الستمراریة التعلیم

 بناء قدرة المعلم وفاعلیتھ من خالل التدریب والتعاون والتعلم المھني عالي الجودة الذي یدعم التعلم - 
عن بعد

 دعم مجتمعات التعلم المھنیة من خالل المشاركة و / أو تسھیل فرق التعلم التعاوني  إلنشاء خطط - 
الدروس والتقییمات التي تتماشى مع التعلم األعمق

 التعاون مع مشرفي المحتوى لتطویر وتحدید الموارد والممارسات التعلیمیة لدعم المعلمین في - 
التخطیط للتعلیم عن بعد

مشاركة توجیھات القسم وتوقعاتھ بناًء على المعلومات الحالیة لدعم المدارس - 

 المیسورون
 التعلیمیین

 للتكنولوجیا

 دعم المعلمین بالتعلم المھني والتدریب في الوقت المناسب على أفضل الممارسات التعلیمیة وأدوات -
التكنولوجیا

دعم المعلمین بتعلیمات التصمیم لیتم تسلیمھا عن بعد - 
مساعدة المعلمین على تحدید واختیار الممارسات التعلیمیة المناسبة - 

أدوات التكنولوجیا للتعلم عن بعد 
دعم إدارة المدرسة في التخطیط والتعامل مع - 

االحتیاجات الفریدة لمجتمع مدرستھم لدعم التعلم عن بعد 
مشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع  اي ف ت  األخرى ومكتب - 

تكنولوجیا التعلیم 
 نمذجة وتعزیز مھارات المواطنة الرقمیة مع المعلمین والموظفین - 

 امناء
  المكتبات

تقدیم الدعم للمعلمین مع المعرفة وتنظیم الموارد الستخدامھا في إنشاء الدروس -
، توفیر إرشادات حول مھارات القراءة والكتابة ومھارات البحث والمواطنة الرقمیة - 

توفیر التطویر المھني في مجموعة متنوعة من المواضیع مثل البحث - 
أدوات ، أدوات تقنیة ، أفكار صانعة ، مواطنة رقمیة 

تطویر مصادر أخرى حسب الحاجة للتدریس والطالب - 
، المشاركة في محو األمیة (تحدیات القراءة ، ومقاطع الفیدیو / المراجعات 

(.طلبات الویب ، مستكشفات المسار ، إلخ 
، دعم االتصاالت خارج الفصل الدراسي (مثل الرحالت المیدانیة االفتراضیة - 

 (.خبراء المجال ، إلخ 

إنشاء روتین یومي للتعلم - الطالب
حدد مساحة في منزلك حیث یمكنك التعلم بشكل مریح - 

تحقق من دورات السكولوجي  والبرید اإللكتروني مدارس مقاطعة الودن یومًیا - 
المشاركة في فرص التعلم المتزامن - 

كن مواطًنا رقمًیا صالًحا - 
تواصل مع عائلتك أو معلمك و / أو مرشد المدرسة إذا كنت تشعر بذلك - 

 تحتاج إلى موارد إضافیة أو تشعر باإلرھاق 

ساعد طفلك على إنشاء إجراءات روتینیة - االھالي و العائالت
 حدد مساحة في منزلك حیث یمكن لطفلك التعلم بشكل مریح -
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تشجیع النشاط البدني وممارسة الریاضة
 تتبع تعلم طفلك عبر سكولوجي - 

تابع  المواطنة الرقمیة لطفلك- 
تواصل مع معلم طفلك أو مستشار المدرسة أو المسؤول إذا - 
 تشعر أن طفلك یحتاج إلى موارد إضافیة أو یشعر باإلرھاق 

 معلومات اضافیة

التعلم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة

 سیحدد فریق برنامج التعلیم الفردي للطالب  اي ي پ البرمجة التعلیمیة والخدمات ذات الصلة بناًء على احتیاجات الطالب.  سیتمكن 
 الطالب من الوصول إلى موارد االتصال المعززة / البدیلة وفًقا لبرنامج اي ي پ  الخاص بھم.  سیستمر معلمو التعلیم الخاص والتعلیم
 العام في التعاون لتوفیر التعلیم والدعم للطالب ذوي اإلعاقة بناًء على أھداف برنامج التعلیم الفردي.  سیستمر الدعم والتعاون المستمر

.مع العائالت من خالل عملیة اجتماع اي ي پ  ، وتحدید األھلیة ، وإعادة التقییم ، واجتماعات التدخل األخرى

التعلم عن بعد لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة 

 سیستخدم معلمو طالب اللغة اإلنجلیزیة وقت التعلم عن بعد مع الطالب للتركیز على القراءة المستقلة والمھام والواجبات من خالل 
 سكولوجي ، وسیتضمنون أیًضا فرص تعلم غیر متزامنة تساعد على تطویر المعرفة الخلفیة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة (مثل مقاطع

.الفیدیو ، التي یقودھا المعلم  دروس مصغرة ودعم مرئي ومفردات) والتي یمكن عرضھا بشكل مستقل إلعداد الطالب للتعلم الشخصي
 سیقوم معلمو اللغة اإلنجلیزیة بتضمین إمكانیة الوصول إلى اللغة والدعم في دروسھم وأنشطتھم وتجاربھم التعلیمیة.  سیتعاون معلمو 

 اإلنجلیزیة ومعلمو التعلیم العام من أجل دعم الطالب في الوصول إلى مناھج التعلیم العام من خالل مدخالت مفھومة مع توفیر
.تسجیالت متكررة لطالب اإلنجلیزیة

التعلم عن بعد للمتعلمین الموھوبین 

 بحث (الصفوف ك-۳): سیتم إجراء دروس البحث كل أسبوعین.  تتراوح الدروس من ۳۰  دقیقة (روضة أطفال) إلى ٤٥  دقیقة 
 (الصفوف  ۱-۳ ).  سیتم تدریس صفوف سیرچ  للصف الثالث بشكل متزامن.  سیتم تدریس الصفوف ك- ۲ سیرچ  بشكل غیر

متزامن
.

 المستقبل (الصفوف  ٤-٥ ): سیوفر معلمو الموارد المتدربون مجموعة من فرص التعلم عن بعد المتزامنة وغیر المتزامنة للمتعلمین 
الموھوبین المحددین في الصفین  ٤ و ٥ . وستكون الجلسات المتزامنة حتى ۹۰  دقیقة مرة واحدة في األسبوع

.
 سپكترم  (الصفوف  ٦- ۸ ): سیوفر معلمو الموارد الموھوبین مزیجاً من فرص التعلم عن بعد المتزامن وغیر المتزامن للمتعلمین

 الموھوبین المحددین في الصفوف ٦-۸ .  ستركز الدروس على الموضوعات الرئیسیة للمنھج الموھوب (على سبیل المثال ، األعمال
.(.واالقتصاد ، واالتصاالت والثقافة ، والتكنولوجیا والھندسة ، واألخالق والمنظورات
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تفاعالت الطالب مع المعلمین وموظفي مدارس مقاطعة الودن  اآلخرین والطالب اآلخرین

.۱- یتوقع من الطالب االلتزام بقواعد سلوك الطالب وأن یكونوا مواطنین رقمیین صالحین
۲- یجب على الطالب مخاطبة جمیع أعضاء مدارس مقاطعة الودن  كبالغین مع المجاملة المتوقعة للتعلیم 

.المھنیین 
.۳- یجب على الطالب معاملة بعضھم البعض باحترام  

٤-  یجب على الطالب صیاغة اتصاالت مع موظفي مدارس مقاطعة الودن  بطریقة مھذبة ومھذبة مناسبة 
.للتحدث مع الكبار.  یجب أن تكون نغمة رسائل البرید اإللكتروني والفصول االفتراضیة والمحادثات الھاتفیة محترمة 

، ٥- یجب على الطالب التواصل مع المعلمین عبر البرید اإللكتروني.  إذا طلب أحد الطالب تطبیق  گوگل میت  عبر البرید اإللكتروني  
.یجب أن یحضر أحد الوالدین أو مقدم الرعایة لالجتماع االفتراضي 

.  ٦- یجب على الطالب عدم تسجیل  گوگل میت  
۷- سالمة وصحة عمل الطالب ھو شيء نأخذه بجدیة ونتحقق منھ باستخدام مجموعة متنوعة  

التقنیات.  نسخ عمل اآلخرین ، والسماح لآلخرین بنسخ عمل الطالب عن علم ، و / أو 
.یحظر إساءة استخدام المحتوى 

۸- ال یجوز للطالب استخدام لغة أو صور فاحشة أو بذیئة أو مھددة أو غیر محترمة في أي  
 االتصاالت مع طالب مدارس مقاطعة الودن اآلخرین.  ھذه اإلجراءات محظورة كما ھو موضح في السیاسة ۸۲۱۰  وقد تؤدي إلى اإلزالة المؤقتة من 

.بیئة التعلم االفتراضیة

االستخدام المناسب لإلنترنت

 ۱- في حالة وجود ادعاء بأن أحد الطالب قد انتھك السیاسة ۸۲۱۰  ، مقدمة إلى انضباط الطالب ، سیتم إخطاره باالنتھاك المشتبھ بھ وسیتم منحھ فرصة
.لتقدیم تفسیر

۲- یخضع طالب مدارس مقاطعة الودن  لجمیع القوانین المحلیة والوالئیة والفدرالیة التي تحكم اإلنترنت.  أي طالب ذلك  
.ینتھك ھذا اإلجراء سیخضع إلجراءات تأدیبیة قد تؤدي إلى اإلزالة من فئة مدارس مقاطعة الودن  باإلضافة إلى إجراءات تأدیبیة أو قانونیة أخرى 

 االنضباط في التعلم عن بعد مئھ في مئھ 
.سیبدأ مسؤولو مدرسة مقاطعة الودن  اإلجراء التالي للسلوك غیر السلیم في أي فصل دراسي أثناء بیئة التعلم االفتراضیة 

.۱-  یجوز للموظفین إزالة الطالب مؤقًتا إذا انتھك الطالب مدونة قواعد سلوك الطالب مدارس مقاطعة الودن  في بیئة التعلم االفتراضیة
 ۲- یتم إخطار الوالد (الوالدین) أو مقدم الرعایة البالغ ألي طالب إذا تمت إزالتھ من البیئة االفتراضیة ألكثر من ۳۰ دقیقة.  سیقوم المعلم باإلبالغ عن 

.جمیع االنتھاكات لإلدارة على مستوى المدرسة
 ۳- أي انتھاكات إضافیة لمدونة قواعد السلوك مدارس مقاطعة الودن  أو االستخدام المقبول / المسؤول أو  س ر و & ر قد یؤدي إلى إجراءات تأدیبیة  

.إضافیة.  یجب على العائالت االتصال بمسؤول المدرسة مع األسئلة
 ٤- سیقوم المسؤولون على مستوى المدرسة بمراجعة جمیع تقاریر التھدیدات أو التسلط عبر اإلنترنت والتحقیق فیھا.  یشیر التسلط عبر اإلنترنت إلى 

 البلطجة من قبل الطالب (الطالب) تجاه اآلخر من خالل االتصال اإللكتروني.  یتضمن التسلط عبر اإلنترنت أشیاء مثل إرسال رسائل أو صور بذیئة أو
 مبتذلة أو مھددة ؛  نشر معلومات خاصة حساسة عن شخص آخر ؛  التظاھر بأنك شخص آخر إلذالل شخص آخر ؛  ومواقع مواقع التواصل االجتماعي

.التشھیریة عبر اإلنترنت
 ٥-  بالنسبة إلى االنتھاكات األكثر فظاعة (التھدید أو التسلط عبر اإلنترنت أو استخدام االفتراءات العنصریة في المنصة االفتراضیة) التي قد تؤدي إلى

 التعلیق أو التوصیة بالطرد ، قد تستمر إدارة المدرسة في تمدید االنضباط بمجرد عودة المدرسة في الجلسة ، إما في وقت الحق من ھذا العام الدراسي ،
 .أو  بدایة العام الدراسي القادم
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