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 ، واألوصیاء اآلباء أعزائي
 االفتراضیة التعلم تجارب خالل من للتعلم مسبوق غیر ونھج الجدید الدراسي العام في أخرى مرة بك مرحبًا     

 ومراكز بالوالیة الصحة ومفوض فرجینیا والیة حاكم من بھ المرتبطة والتفویضات التاجي الفیروس لوباء نظًرا  .القویة
 آمنة تعلیمیة بیئات لتعزیز واإلجراءات الممارسات من العدید LCPS مركز طور فقد ، منھا والوقایة األمراض مكافحة
 ھجین ونموذج الطالب لمعظم ٪100 بنسبة بعد عن بالتعلم الجدید الدراسي العام سیبدأ  .وزوارنا وموظفینا لطالبنا وصحیة
 إلى نتطلع فإننا ، بذلك تسمح والسالمة الصحة ظروف ألن نظًرا  .المدرسة إدارة مجلس توجیھات حسب الطالب لبعض

 .والواقعیة الشخصیة التعلم بیئة في الطالب من المزید إلى بالعودة الترحیب
 

 الحضور الطالب جمیع ویلزم LCPS في المسجلین للطالب إلزامیًا الحضور یعد ، 254-22.1 ، فیرجینیا لقانون وفقًا     
 موظفي مع أساسیین كشركاء  .المختلط التعلم أو ٪100 بنسبة بعد عن التعلم المقرر من كان سواء ، بانتظام المدرسة إلى

 من  .المتزامنة وغیر المتزامنة األنشطة في بنشاط طالبھم یشارك أن األوصیاء/  اآلباء یضمن أن المتوقع من ، المدرسة
 بأكملھ LCPS فریق  .اإلنترنت عبر المتوفرة التعلیمیة والموارد األدوات باستخدام ومشارًكا حاضًرا الطالب یكون أن المھم
 .21-2020 الدراسي العام بدء مع واألسر الطالب لدعم جاھز

 
 :٪100 بنسبة المختلط والتعلم بعد عن التعلم أثناء التالیة الحضور ممارسات تطبیق سیتم      

 
 .المتزامن التعلم أثناء یومیًا الطالب حضور بتسجیل LCPS موظفو سیقوم•  
 غیر التعلم أثناء المھام وإكمال المشاركة مشاركة مراقبة خالل من الطالب حضور بتسجیل LCPS موظفو سیقوم•  

 .المتزامن
 قادر غیر الطالب یكون عندما المدرسة طاقم إلى تأخرھم أو/  و الطالب غیاب عن اإلبالغ األوصیاء/  الوالدین على یجب•  

 ؛ المتزامنة غیر األیام ذلك في بما ، التعلم في المشاركة على
 إرسال أو المدرسة في للحضور الساخن بالخط االتصال طریق عن الغیاب حاالت عن اإلبالغ األوصیاء/  للوالدین یمكن•  

 ؛ المدرسة في للحضور المخصصة االتصال جھة إلى إلكتروني برید
 فقدان سبب لتحدید المدرسة موظفو سیتصل  ؛ تأخرھم أو الطالب غیاب عن باإلبالغ األوصیاء/  اآلباء یقوم ال عندما•  

 ؛ التعلیمات
 المتخصصون ، االجتماعیون األخصائیون ، الطالب دعم متخصصو ، الحضور مسئولو ، المستشارون( المدرسة طاقم•  

 .والھجین بعد عن التعلم نماذج في الطالب لمساعدة جاھزون) وغیرھم ، الدعم في
 

 
 على قادرین غیر الطالب تجعل قد التي األسباب بعض یلي فیما ، المتوقعة غیر العائلیة الطوارئ حاالت إلى باإلضافة     

 :بعد عن التعلم في المشاركة
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 الطالب أمراض• 
 الدینیة باألعیاد االحتفاالت•  
 موثوقة إنترنت اتصاالت وجود عدم•  
 األسرة معاناة بسبب باإلنترنت اتصال وجود عدم•  

 
 إلى الوصول في تحدیات تواجھ عائلتك كانت إذا بك الخاص الطالب مسؤول/  مدرس الفور على تخطر أن المھم من      

 اشترت  .المناسبة والموارد الدعم یقدم أن ویمكن المشكلة حل في المساعدة LCPS لفریق یمكن  .اإلنترنت عبر التعلیمات
 إلى المستندة التعلیمات إلى الوصول لضمان المحمول الھاتف عبر اإلنترنت اتصال نقاط من محدودة كمیة LCPS مدرسة
 .بعد عن التعلم أثناء المؤھلین للطالب اإلنترنت

 
 إلى محدود وصول لدیھم أو إنترنت لدیھم یكن لم إذا ، بُعد عن للحضور مؤقت استثناء طلب األوصیاء/  للوالدین یجوز     

 عنھ ینوب من/  المدیر قبل من المؤقت بُعد عن الحضور استثناء طلبات على الموافقة یجب  .عائلیة معاناة بسبب اإلنترنت
 أي حل في ویساعد التعلم سیدعم بك الخاص الطالب مدرسة مع والتعاون االتصال  .األمر لزم إذا ، أسبوعیًا وتجدیدھا
 المؤقت باالستثناء المتعلقة المعلومات من المزید یتوفر  .المسبوق غیر الدراسي العام ھذا دخولنا مع تواجھك قد حواجز
 رابط وسیتوفر ،      LCPS ، https://www.lcps.org/Page/220883 بـ الخاصة الحضور صفحة على بُعد عن للحضور

 .مدرستك ویب صفحة على
 

 كتیب مراجعة یرجى  .رائعة بسنة التمنیات أطیب مع  للتعلم وجاھز ومشارك متصل الطالب أن من التأكد على نشكرك     
 من لمزیدStudent Rights and Responsibilities handbook-2020 2021  2021-2020 ومسؤولیاتھم الطالب حقوق

 .فرجینیا في اإلجباري الحضور بقانون المتعلقة المعلومات
 

 بإخالص، 
 

 .إد ، جونز آر آسیا 
 المشرف مساعد 
 

https://www.lcps.org/Page/220883
https://issuu.com/lcpspio/docs/2020-2021_srr_final-english_8.13.20

