
 عن بعد؟ التعلم  Virtual Loudounما هو برنامج 

  Link this page ربط هذه الصفحة لهذا القسم 

 

 

 " LCPS "Home Schoolاالتصال بـ 

 أين سيتم تسجيل طفلي؟ 

قون تعليماتهم من خالل  للتعليم عن بعد في مدرستهم المنزلية ، ويتل Virtual Loudounسيتم تسجيل الطالب الذين يحضرون برنامج 

للتعليم عن بعد.  يمكنهم الوصول إلى ودعم إدارة المدرسة المنزلية ، ومستشار المدرسة وفريق الصحة   Virtual Loudounبرنامج 

 Virtual Loudoun Remote( ، وسيتلقون دعًما إضافيًا من فريق IEPsالعقلية الموحد ، ومدير الحالة )للطالب الذين لديهم  

Learning . 

 

 كيف يمكن لطفلي االتصال بمدرسته المنزلية؟ 

 

للتعليم عن بعد من الوصول إلى جميع األنشطة الالمنهجية المقدمة في    Virtual Loudounسيتمكن الطالب المشاركون في برنامج 

ب  لمنزل إلى المدرسة لطالمدرستهم المنزلية ، مثل النوادي والرياضة والمسرح وفنون األداء.  لن تكون هناك خدمة نقل متاحة من ا

لحضور برامج ما بعد المدرسة في مدرستهم المنزلية ، حيث تنقل الحافالت الطالب من المدرسة إلى المنزل في ذلك  التعلم عن البعد 

بعد  مدعوون الستقالل حافلة األنشطة من المدرسة عندما تكون متاحة في ختام أنشطة ما التعلم عن البعد الوقت من اليوم.  طالب 

 المدرسة. 

 

 

 التزامات األسرة: الحضور واإلشراف 

 هل أحتاج إلى العودة إلى المنزل بدوام كامل لإلشراف على طالب التعلم عن بعد الخاص بي؟ 

    Loudoun County Child Supervision       وفقًا إلرشادات اإلشراف على األطفال في مقاطعة لودون ، يجب اتخاذ هذا

ب التعليم االبتدائي عن بعد للعودة إلى المنزل  ات الطفل ومستوى نضجه.  يجب أن تخطط عائالت طال القرار كعائلة ، اعتماًدا على مهار

 .بدوام كامل لإلشراف على طالبهم

        guidelines        تشير إرشادات اإلشراف على األطفال في مقاطعة لودون إلى أن الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و

و   11ساعة ، وقد يكون الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  1.5ون إشراف لمدة تصل إلى سنوات قد يكونون مستعدين لتركهم د 10

قدم العمر  ساعات.  يزيد اإلطار الزمني للوقت غير الخاضع للرقابة مع ت  3عاًما على استعداد لترك دون إشراف لمدة تصل إلى  12

والمهارة والنضج.  راجع قسمي "هل طفلي جاهز" و "هل عائلتي جاهزة" ، باإلضافة إلى مسؤوليات ومدى توافر جميع مقدمي الرعاية  

 .سيكون مناسبًا لطالبك Virtual Loudoun Remote Learning Program عند اتخاذ القرار إذا كان برنامج

 

 ما هي متطلبات الحضور؟ 

ع أن يشارك الطالب الذين يحضرون برنامجمن المتوق     Virtual Loudoun   للتعليم عن بعد يوميًا في التعلم المتزامن والتعلم عن

بعد وإكمال الدورات الدراسية وفقًا للمواعيد النهائية للفصل الدراسي.  يجب أن يتمتع الطالب بإمكانية وصول موثوق إلى اإلنترنت  

طة اتصال)مدعوًما حسب الحاجة بواسطة نق  LCPS Wi-Fi).  يجب أن يخطط الطالب لحضور جميع فصولهم الدراسية عبر LCPS 

Chromebook طوال اليوم التعليمي بأكمله. 

 

، الحضور إلزامي للطالب المسجلين في 254-22.1وفقًا لقانون فيرجينيا ،    LCPS   ويلزم جميع الطالب الحضور إلى المدرسة

 LCPS Policy     .أو الذهاب إلى المدرسة شخصيًا ، Virtual Loudoun بانتظام ، سواء كان ذلك مقررً ا للتعلم عن بعد في 

8120. pdf 

 

 

 

 

https://www.lcps.org/Page/236103
https://www.loudoun.gov/992/Child-Supervision-Guidelines
https://www.loudoun.gov/DocumentCenter/View/141993/Child-Supervision-Guidelines
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/11573/8120.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/11573/8120.pdf


 للتعليم عن بعد  Virtual Loudounااللتزام ببرنامج 

 فرصة للتبديل بين برامج التعلم؟هل ستكون هناك  

عن بعد قراًرا بااللتزام بفصول التعلم عن بعد للعام الدراسي بأكمله.  ال   Virtual Loudounيتخذ الطالب الذين يختارون برنامج 

خرى إلى المدرسة  للتعليم عن بعد بعد بداية العام الدراسي ، أو االنتقال مرة أ Virtual Loudounيمكن للطالب االنضمام إلى برنامج 

المنزلية للحضور شخصيًا.  المشاركة في التعلم عن بعد هو التزام عام كامل.  يرجى مراجعة األسئلة الشائعة األخرى الواردة في هذا  

عن   Virtual Loudounالمستند لتحديد ما إذا كان هذا البرنامج سيكون األنسب لطالبك.  ابدأ عملية التقديم بمجرد أن تقرر أن برنامج 

 بعد هو األفضل لطالبك ، حيث أن المساحة المتاحة في هذا البرنامج محدودة. 

 

 الصفوف  المعروضة 

 

 ما هي الدورات التي سيتم تقديمها؟

المتوسطة   LCPSللدراسات ولكنها ستكون أقل قوة من الدورات المتاحة في كل مدرسة  LCPSتسترشد عروض برامجنا ببرنامج 

رة  والثانوية.  سيتمكن الطالب من الوصول إلى جميع الدورات التدريبية المطلوبة للتخرج ، بما في ذلك المواد االختيارية الكافية ألخذ دو

 Virtualوالتخصصية والمتقدمة المقدمة.  يتعذر على برنامج   واالختيارية  APكاملة.  سيكون هناك عدد محدود من دورات 

Loudoun   للتعليم عن بعد تقديم أي دورات تسجيل مزدوجة.  قبل طلب التعلم عن بعد ، يجب على كل أسرة التحدث مع مستشار

 لضمان مالءمة جيدة.  المدرسة أو إدارة المدرسة الخاصة بطالبها فيما يتعلق بعروض الدورة التدريبية في التعلم عن بعد

 . الصف مستوى على التعلم إلى باإلضافة  البدنية والتربية  والصحة  والفنون  الموسيقى في  دروس على االبتدائية المرحلة طالب   سيحصل 

 

 ، فما هي الخيارات األخرى المتوفرة لدي؟  VL DLإذا لم يتم تقديم دورة في 

 Virtualيم جدول زمني يلبي أهداف الطالب األكاديمية.  باإلضافة إلى برنامج سنعمل مع طالب برنامج التعلم عن بعد لدينا لتقد 

Loudoun  للتعليم عن بعد ، سوف نستكشف الخيارات المتاحة لطالب المدارس الثانوية التخاذ مقرر اختياري واحد عبرVirtual 

Loudoun Online Learning   انقر هنا. ، والذي يقدم دورات دراسية غير متزامنة بالكاملhere        للحصول على تفاصيل

.  سنستكشف أيًضا مدى توفر الطالب المسجلين في  Virtual Loudoun Online Learning Programإضافية حول برنامج 

، والتي تتضمن تعليمات متزامنة وغير متزامنة.  سيتعاون مدير برنامج التعلم عن بعد االفتراضي لودون   Virtual Virginiaدورات 

 مع الطالب ومستشار المدرسة المنزلية لدعم كل طالب في تحديد جدولهم الزمني. 

 

 

 هل ستكون هناك فرصة لطالبتي ألخذ بعض الدروس شخصيًا؟

 

، لن يتم تقديم أي تعليم شخصي أو هجين أو متزامن للطالب.  سيلتزم الطالب   22-2021م الدراسي ال. عندما تختار التعلم عن بعد للعا

للتعليم عن بعد بسنة دراسية كاملة من التعلم عن بعد ، مع تقديم فصول محدودة بشكل   Virtual Loudounالذين يختارون برنامج 

 Virtual Loudoun Remote Learningن برنامج االفتراضية كجزء م Google Meetsو   Schoologyمتزامن عبر 

Program   الطالب غير قادرين على أخذ دورات في مدارسهم.  قد يحتاج الطالب إلى تعديل طلبات الدورة الختيار الدورات من بين

 عن بعد. Virtual Loudounالدورات واالختيارية التي يمكن أن تقدمها 

 

 توقعات الطالب 

 

 ة الطالب والكاميرا؟ما هي متطلبات مشارك

يُتوقع من الطالب تسجيل الدخول والمشاركة بشكل متزامن في الفصل بعدة طرق ، مثل التفاعل مع الشرائح وإكمال المهام والعمل في  

  مجموعات واستخدام ميزة إلغاء كتم الصوت إلجراء مناقشات قائمة على الصوت واالستجابة للمطالبات اللفظية والنصية.  يُتوقع من

 .الطالب أن يشاركوا بنشاط في تعلمهم في الوقت الفعلي ، لكل فصل دراسي ، وفي كل يوم دراسي

 

سيسمح طاقم التدريس للطالب و / أو أولياء األمور / األوصياء بمرونة تشغيل الكاميرات أو إيقاف تشغيلها طوال الجلسة.  يوصى بأن   

ناك خبرات تعليمية محدودة تتطلب من الطالب استخدام  قد تكون ه  .Google Meet يستخدم الطالب ميزة "تمويه الخلفية" في

https://www.lcps.org/VirtualLoudoun


را الخاصة بهم )على سبيل المثال ، بعض أنشطة الفنون المرئية ، وما إلى ذلك(.  قد يقدم المعلمون فرًصا للرد باستخدام بطاقات  الكامي 

طالبة الطالب بالتواجد أمام الكاميرا بأنفسهماالستجابة ، أو عرض أعمالهم المكتوبة ، أو طرق التصوير األخرى ، دون م . 

 

 إعتبارات خاصة

 هل يمكن ألكاديميات لودون أو أحد طالب نورث ستار المشاركة في التعلم عن بعد؟

ال ، ال يمكننا دعم أي من الدورات أو البرامج المتخصصة التي تقدمها أكاديميات لودون أو برنامج نورث ستار.  إذا كان طفلك يفضل  

 وبدء طلب التعلم عن بعد.  AOLالتعلم عن بعد ، فسيحتاج إلى إلغاء التسجيل من برنامج 

 

 لى المدرسة؟ ماذا لو حالت الظروف الصحية لطفلي دون تمكنه من الذهاب إ

إذا كانت صحة الطالب وخطة الرعاية ذات الصلة تسببت في انقطاعات تجعلهم غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم ،  

فاتصل بمستشار مدرسة طفلك أو األخصائي االجتماعي بالمدرسة لمناقشة الخيارات ووسائل الراحة المحتملة.  إذا لم يكن طفلك قادًرا  

 عن بُعد مناسبًا لطالبك.  Virtual Loudounل الدخول وحضور دروس التعلم عن بعد المتزامنة كل يوم ، فلن يكون برنامج على تسجي 

 

 كيف يختلف التعلم عن بعد عن التعليم المنزلي؟

رين على الذهاب إلى  يختلف التعلم عن بعد عن التعليم الداخلي أو المنزلي.  يتم توفير خدمات التعليم من المنزل للطالب غير القاد

المدرسة بشكل منتظم ، على النحو الذي تحدده شهادة الطبيب بالحاجة.  التعليم المنزلي هو ترتيب تعليمي مؤقت بهدف إعادة الطالب إلى  

ة  التدريس الشخصي في المدرسة في أقرب وقت ممكن جسديًا و / أو عاطفيًا ، بناًء على توصية من مقدم رعاية طبية أو صحة عقلي 

مرخص.  إذا واجه الطالب موقفًا يستدعي التحول إلى التعليمات المؤقتة من المنزل ، يرجى مناقشة هذا الخيار مع مستشار المدرسة  

 . 5360ومدير المدرسة واالطالع على السياسة 

 

 هل التعلم عن بعد خيار جيد للطالب الذين يعانون من سلوكيات القلق أو الرفض من المدرسة؟ 

 

قد ال يكون التعلم عن بعد مناسبًا للطالب الذين يعانون من القلق أو سلوكيات رفض المدرسة ألن التدخالت المدرسية المستهدفة ، مثل  

االستشارة الفردية أو الجماعية ، غالبًا ما تكون ضرورية لدعم الطالب الذين يعانون من هذه المشكالت بشكل فعال ، ويمكن أن ي ؤدي  

 .(استمرار تجنب المدرسة إلى تفاقم القلق )  شاهد العروض ، المدرجة أدناه ، لمزيد من المعلومات

 

قبل التقدم للحصول على التعلم عن بعد ، يجب على الطالب وأولياء األمور مناقشة الخيارات البديلة مع مستشارهم و / أو عضو فريق   

الصحة العقلية الموحد في مدرستهم المنزلية.  يجب على اآلباء وال طالب أيًضا استشارة طبيبهم أو أخصائي الصحة العقلية حول المخاطر  

 .والفوائد قبل االلتزام بالتعلم عن بعد أو أي إعداد تعليمي آخر يعزز التجنب كاستراتيجية للتكيف

 

 How to    - يمكن للوالدين مشاهدة هذا العرض التقديمي المسجل من الدكتور جوناثان دالتون ، مدير مركز القلق وتغيي ر السلوك    -

Help Your Child Cope with Anxiety.       

 Managing   .أو الرجوع إلى شرائح العرض التقديمي -  إدارة القلق لألطفال والمراهقين للحصول على معلومات إضافية           

Anxiety for Children and Teens  

 

 

 قدرة البرنامج واالختيار 

 ماذا لو لم تكن هناك مساحة كافية لكل طالب مهتم بالتعلم عن بعد؟ 

 للتعليم عن بعد من قبل أخصائي طبي.    Virtual Loudounمج سيتم إعطاء األولوية للطالب الذين تم اعتماد برنا

 

 

 

 اشتراك 

 عن بعد؟   Virtual Loudounكيف يمكنني التسجيل في برنامج 

https://www.wevideo.com/view/2112796836
https://www.wevideo.com/view/2112796836
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/97/Anexiety%20presentation.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/97/Anexiety%20presentation.pdf


 

يجب على العائالت التي تطلب التعلم عن بعد استناًدا إلى االحتياجات الطبية للطالب االتصال أوالً بمستشار مدرسة الطالب أو مدير  

للتعليم عن بعد.  بعد فرصة مناقشة   Virtual Loudounالمدرسة لمناقشة ما إذا كان سيتم تلبية احتياجاتهم التعليمية من خالل برنامج 

سيشارك موظفو المدرسة تطبيقًا يستند إلى الويب.  ستكون هناك مساحة لتحميل الوثائق بأمان من مقدم الرعاية الصحية  البرنامج ، 

لطفلك.  ستقوم لجنة بمراجعة جميع تطبيقات التعلم عن بعد وتحديد قدرة الطفل على المشاركة في برنامج التعلم عن بعد.  سيتم اتخاذ  

 تم إخطار العائالت في أقرب وقت ممكن.القرارات على أساس دوري وسي 

  registration . راجع صفحة التسجيل في التعليم عن بعد للوصول إلى النموذج والمعلومات المطلوبة

 
 
 

https://www.lcps.org/site/Default.aspx?PageID=236245

