
Please note….       As of 4-15-20 

   This will continue to change based on updates from VDOE and LCPS 

 

 :BRHSالتعلم عن بعد 

 المعلومات والتوجيهات ستتغير وتتطور.  المرونة واالتصال المستمر ثنائي االتجاه ضروريان.  -

 وتوقعات التعلم المتزامن.   Plan Continuity of Education  LSPSلخطة التعليم LCPSيفهم الطالب وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس استمرارية خطة  -  

 Google Classroomسيقوم المعلمون بنشر ساعات العمل واألنشطة للطالب للوصول إليها في  -  

 

 الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  

 

 مون :المعل

 ظيفة و
 

في  Edmentumو  Hyperdoc• دروس    
Google Classroom  

• ساعات العمل األسبوعية المتاحة ألسئلة  
 الطالب / تسجيل الوصول.

اتبع جدول الفصل )دقيقة /  ٣٠• فرص متزامنة    
A/B    مساء  ، ١٢ -صباحا   ١٠ء االثنين /الثالثا

  مساء  ٣ –مساء   ١الخميس األربعاء /

• معلومات إضافية / أخرى أو أوقات االجتماع  
 حسب الحاجة.

ساعات العمل كما تم نشرها 
لتسجيل الوصول * مع 
الطالب لتوضيح األسئلة 

 وتقديم المالحظات للطالب.

 

* بريد إلكتروني ، فيديو ، 
Google Classroom / 

Meet رسالة تذكير ، 

 

 فرص متزامنة كما تم نشرها.

 

 استجب للطالب/أولياء األمور 

ساعات العمل كما تم نشرها 
لتسجيل الوصول * مع 
الطالب لتوضيح األسئلة 

 وتقديم المالحظات للطالب.

 

* بريد إلكتروني ، فيديو ، 
Google Classroom / 

Meet رسالة تذكير ، 

 

 فرص متزامنة كما تم نشرها.

 
 استجب للطالب/أولياء األمور

كما تم نشرها ساعات العمل 
لتسجيل الوصول * مع 
الطالب لتوضيح األسئلة 

 وتقديم المالحظات للطالب.

 

* بريد إلكتروني ، فيديو ،  
Google Classroom / 

Meet رسالة تذكير ، 

 

 فرص متزامنة كما تم نشرها.
 

 استجب للطالب/أولياء األمور 

 

ساعات العمل كما تم نشرها 
لتسجيل الوصول * مع 
الطالب لتوضيح األسئلة 

 وتقديم المالحظات للطالب.

 

* بريد إلكتروني ، فيديو ، 
Google Classroom / 

Meet رسالة تذكير ، 

 

  فرص متزامنة كما تم نشرها

 

 استجب للطالب/أولياء األمور 

تقديم مراجعة / تلخيص * 
 لألنشطة األسبوعية

 

* تم نشر المراجعة / المعاينة 
 Google Classroomعلى 

 للطالب.

 

* بريد إلكتروني ، فيديو ، 
Google Classroom / 

Meet رسالة تذكير ، 

 

 استجب للطالب/أولياء األمور 

 A/B خميس -أربعاء A/B الثالثاء  –االثنين 

10:00 – 10:30 1/5 1:00 – 1:30 1/5 

10:30 – 11:00 2/6 1:30 – 2:00 2/6 

11:00 – 11:30 3/7 2:00 – 2:30 3/7 

11:30 – 12:00 4/8 2:30 – 3:00 4/8 
 

اجتماعات التخطيط لإلدارة 
/CLT  و اللجنة المعينة،

 باإلدارة ، كما هو مقرر .

اجتماعات التخطيط لإلدارة 
/CLT  و اللجنة المعينة،

 باإلدارة ، كما هو مقرر .

اجتماعات التخطيط لإلدارة 
/CLT  و اللجنة المعينة،

 باإلدارة ، كما هو مقرر .

اجتماعات التخطيط لإلدارة 
/CLT  و اللجنة المعينة،

 باإلدارة ، كما هو مقرر .

ئة التدريس جميع أعضاء هي
…BRHS  اجتماع هيئة

 التدريس 
 

  مايو لتجنب تعارضات الجدول الزمني  ٢٢الى  ١١في الفترة من   APباختبار سيتم تذكير المعلمين  •

 

 

 الطالب : 

 

بريد   LCPSو   Google Classroomتحقق من • 
 . إلكتروني 

 
 • ضع جدوال  ألسبوع . 

 

 حسب المعلمين مع التواصل  
 .الضرورة

 

 Googleتحقق من 

Classroom   وLCPS  
 بريد إلكتروني . 

 
 . العمل على المهام 

 
 علم / االتصال على البقاء 

 

 حسب المعلمين مع التواصل 
 .الضرورة

 

 Googleتحقق من  

Classroom   وLCPS  
 بريد إلكتروني . 

 

 العمل على المهام . 

 

 علم / االتصال على البقاء 

 

 حسب المعلمين مع التواصل  
 .الضرورة

 

 Googleتحقق من 

Classroom   وLCPS  
 بريد إلكتروني . 

 

 العمل على المهام . 

 

 االتصال البقاء على علم / 

 حسب المعلمين مع التواصل
 .الضرورة

 
 Googleتحقق من 

Classroom   وLCPS  
 بريد إلكتروني . 

 

 العمل على المهام .

 

 االتصالالبقاء على علم / 

 
 M-Th أعمال  العمل على

وتسجيل الوصول قدر 
المستطاع لتلخيص المعلم 

 والتطلع إلى المستقبل.

 
بريد  LCPSتحقق من 
 اإللكتروني 

 
 البقاء على علم / االتصال

 

 

 



Please note….       As of 4-15-20 

   This will continue to change based on updates from VDOE and LCPS 

 

 


