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                                                                   16 هامة تواريخ 

 

 

 التعليم الستمرارية الزمني الجدول

 

 التعلم  تاريخ

 للطالب المواد تتوفر.  تدريسها سبق التي المواد باستخدام التعليم الستمرارية دروس بإعداد المعلمون يقوم مارس 30 قبل

 ىعل واألسر

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation 

 المهارات مع يتعاملون الذين لطالبهم خصيًصا الرقمية وغير الرقمية التعلم فرص المعلمون يوفر أبريل 3 - مارس 30

 .الوقت هذا خالل سابقًا تغطيتها تم التي والمعرفة

أبريل 12 - أبريل 3  

 الربيع استراحة 

 اتصال على يظلون وقد الربيع عطلة خالل إلكمالها للطالب اختيارية تعليمية فرًصا المعلمون يوفر قد

 ، ذلك إلى باإلضافة.  تقديرها يتم ولن اختيارية هذه التعلم فرص.  اتصال على للبقاء طالبهم مع افتراضي

 على واألسر للطالب المواد تتوفر

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation. 

 تبقى لما جديدة تعليمات لتقديم للتحضير للمعلمين والتخطيط المهني التطوير أيام ستكون أبريل 14 و 13 . أبريل 14 و 13

 المعلمون يوفرها التي االختيارية التعلم فرص إلى الوصول العائالت بإمكان سيظل.  الدراسي العام من

 .الوقت هذا خالل

.  جديدًا محتوى بعد عن التعليمي نموذجنا على التعديالت ستشمل ، أبريل 15 األربعاء يوم من ابتداءً   أبريل15ًًمنًابتداءً 

 سيكون.  متزامنة وغير متزامنة تعليمية فرًصا 12-3 للصفوف المعلمون سيوفر ، أبريل 15 من ابتداءً 

 في التعلم فرص إلى باإلضافة اختيارية متزامنة تعلم فرص لتوفير الالزمة المرونة K-2 معلمي لدى

 أسر مع سابقًا إنشاؤها تم التي األخرى االتصال أشكال أو ParentVue خالل من االتصال عدم وضع

 عليها األخيرة اللمسات وضع ويتم التطوير قيد المعلمين دعم ذلك في بما ، الخطط تفاصيل.  الطالب

.طالبنا لجميع الوصول وإمكانية العدالة لضمان  

  

 

 

 

 

 

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
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 أبريل14ًً-13ًًوفيًأبريل3ًً-ًمارس30ًًمنًالتعليمات

 هذا خالل سابقًا تغطيتها تم التي والمعرفة المهارات إلى يتطرقون الذين لطالبهم خصيًصا اإلنترنت عبر التعلم فرص المعلمون يوفر

 .أبريل 15 من بدًءا ، الجديدة والمهارات المحتوى على التعليمات ستركز ، أدناه موضح هو كما.  الوقت

 

 نظاًما الثاني الصف إلى الروضة من الطالب بعض معلمو استخدم.  المتزامنة غير التعلم تجارب في الطالب بإشراك المعلمون سيقوم 

 النظام استخدام في االستمرار معلموهم يختار قد ، لدينا المتعلمين ألصغر ية ستمراراال لزيادة وبالتالي ، الدراسي العام هذا مختلفًا أساسيًا

 المتصلة غير الموارد من حزم ستتوفر.  رقمية وغير رقمية المعلم يقدمها التي التعلم خبرات ستكون.  عليه طالبهم اعتاد الذي األساسي

 .مارس 23 االثنين يوم من ابتداءً " الوجبات محطات" في للعائالت الرقمية غير أو باإلنترنت

  

 :المنتظم االتصال لهذا الممارسات أفضل على أمثلة يلي ما في.  اإلغالق أثناء بانتظام والعائالت الطالب مع التواصل المعلمين من يتوقع 

 .اإللكتروني البريد عبر العائالت مع التواصل - 

 ؛ اإلغالق أثناء منتظم بشكل Google Classroom عبر الطالب مع التواصل - 

 على لإلجابة بانتظام اإللكتروني البريد فحص أو/  و Google عبر بسهولة متاحة فيها تكون التيستمرة الم األوقات على الحفاظ - 

 ؛ األسئلة

 .ساعة 24 غضون في اإللكتروني البريد رسائل على الرد أو االعتراف - 

 

 أبريل14ًً-13ًًوفيًأبريل3ًً-ًمارس30ًًمنًالطالبًعملًوقتًإرشادات

 :أبريل 15 بعد ما إلى وتستمر مارس 30 من بدًءا التالية الطالب عمل وقت إرشادات تطبيق يتم

 - K-2 - يوميًا دقيقة 60 حتى 

 يوميًا دقيقة 90 حتى - 3-5 - 

 (فصل لكل أسبوعيًا دقيقة 150 أو يوميًا تراكمية ساعات 4-3 حتى) فصل لكل دقيقة 30 حتى - 6-8 - 

 (فصل لكل أسبوعيًا دقيقة 150 أو يوميًا تراكمية ساعات 4-3 حتى) فصل لكل دقيقة 30 حتى - 9-12 - 

 - AP  /الدورة لتوقعات محاذاة - المزدوج التسجيل 

  

 إرشادات من جزًءا الفرص هذه تعتبر وال االبتدائية المرحلة في والمكتبة البدنية والتربية والموسيقى الفن تعلم فرص توفير أيًضا سيتم 

 واالنخراط ، يوميًا والكتابة القراءة على الطالب تشجيع يتم ، أعاله المذكورة اإلرشادات إلى باإلضافة.  أعاله المدرجة الطالب عمل وقت

 .ذلك في العائالت لمساعدة هذه التعلم فرص تصميم تم وقد ، جسديًا نشطين والبقاء ، إبداعية أنشطة في

 

 

 أبريل14ًً-13ًًوفيًأبريل3ًً-ًمارس30ًًمنًوالدرجاتًالتقييم

  

 .اإلغالق قبل دراسي يوم آخر وهو ، مارس 11 يوم الثالث الربع من األخير اليوم اعتبار سيتم

 

 الثالث عالمات المدرسة االبتدائية للفصل 

 الربع درجات وإنهاء التعليقات إدخال المعلمين على يجب. مارس 11 حتى الطالب تقدم على االبتدائية الثالث الربع تقرير بطاقات ستعتمد

 أبريل 24 بحلول الثالث

 

ًالثالثثانويةًوًاإلعداديةًللربعًعالماتًالمدرسةًال
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 اليوم وهو ، مارس 11 حتى المنجز العمل أساس على والثانوية اإلعدادية المدارس لطالب الثالث الربع درجات تحديد سيتم

 .المفقود العمل لهذا تقدير وتعيين المفقود العمل لتعويض للطالب الفرص المعلمون سيوفر.  اإلغالق قبل المدرسة من األخير

 .التقييم إعادة عمليات إلكمال أو المفقودة المهام لتسليم أبريل  24 حتى مهلة الطالب أمام - 

 .آيار  1  بحلول الدرجات تقارير إعداد عملية ويكملون الدرجات دفتر في الثالث الربع درجات المعلمون سيدخل - 

 .المفقودة المهام إلكمال الالزمة المواد يمتلكون ال قد الذين للطالب معقولة بدائل مع المعلمون سيعمل - 

 درجة على سلبي بشكل مارس 11 بعد المقدم العمل من التقديرات دفتر في إدخاله تم تقييم أو واجب أي يؤثر أال يجب - 

 ً.مارس 11 من اعتباًرا الطالب

 

 

ًأبريل15ًًفيًالتدريسًيبدأً

.  الجديدة والمعرفة المهارات على التركيز تتضمن والتي لطالبهم خصيًصا بُعد عن التعلم تجارب المعلمون سيقدم ، أبريل 15 من ابتداءً  

 K-2 معلمي لدى سيكون.  Google Classroom خالل من متزامنة وغير متزامنة تعلم فرص 12-3 الصفوف في المعلمون سيوفر

 أشكال أو ParentVue خالل من االتصال عدم وضع في التعلم فرص إلى باإلضافة اختيارية متزامنة تعلم فرص لتوفير الالزمة المرونة

 اإلنجليزية اللغة تعلم لخبرات المواد من حزم إرسال سيتم ، ذلك إلى باإلضافة.  الطالب أسر مع سابقًا إنشاؤها تم التي األخرى االتصال

 .أبريل 15 من بدًءا أسبوعين كل الثاني الصف إلى الروضة من الطالب أسر إلى بالبريد والرياضيات

  

 لجميع الوصول وإمكانية العدالة لضمان عليها األخيرة اللمسات وضع ويتم التطوير قيد ، المعلمين دعم ذلك في بما ، الخطط تفاصيل 

 أبريل 14 و 13 يومي المهني التطوير أيام وأثناء قبل المزيد المعلمون سيتعلم.  طالبنا

 

اًالطالبًعملًوقتًإرشادات ًأبريل15ًًمنًبدء 

 :الدراسي العام من المتبقية الفترة خالل أبريل 15 في التالية الطالب عمل وقت إرشادات تطبيق سيتم 

 - K-2 - يوميًا دقيقة 60 حتى 

 يوميًا دقيقة 90 حتى - 3-5 - 

 (فصل لكل أسبوعيًا دقيقة 150 أو يوميًا تراكمية ساعات 4-3 حتى) فصل لكل دقيقة 30 حتى - 6-8 - 

 (فصل لكل أسبوعيًا دقيقة 150 أو يوميًا تراكمية ساعات 4-3 حتى) فصل لكل دقيقة 30 حتى - 9-12 - 

 - AP  /الدورة لتوقعات محاذاة - المزدوج التسجيل 

  

 إرشادات من جزًءا الفرص هذه تعتبر وال االبتدائية المرحلة في والمكتبة البدنية والتربية والموسيقى الفن تعلم فرص توفير أيًضا سيتم 

 واالنخراط ، يوميًا والكتابة القراءة على الطالب تشجيع يتم ، أعاله المذكورة اإلرشادات إلى باإلضافة.  أعاله المدرجة الطالب عمل وقت

 .ذلك في العائالت لمساعدة هذه التعلم فرص تصميم تم وقد ، جسديًا نشطين والبقاء ، إبداعية أنشطة في

  

 :واألسر الطالب على يجب ، أعاله بها الموصى العمل وقت إرشادات إلى باإلضافة 

 .للتعلم يومي روتين إنشاء - 

 .مريح بشكل التعلم يمكنك حيث منزلك في مساحة حدد - 

 .يوميًا LCPS و Google Classroom في اإللكتروني بريدك من تحقق - 

 .ممكن حد أقصى إلى المتزامن التعلم فرص في المشاركة - 

 .صالًحا رقميًا مواطنًا كن - 

 كنت إذا مدرستك في( UMHT) المتحدة العقلية الصحة فريق من آخر عضو أو المدرسة مستشار أو/  و معلمك أو عائلتك مع تواصل - 

 باإلرهاق تشعر أو إضافية موارد إلى بحاجة أنك تشعر
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ًالمعلمًتواصلًإرشادات

 بيئة في المتزامن التدريس وتحديات فوائد LCPS يدرك.  وطالبه المعلم بين لوجه وجًها اليومي التفاعل محل يحل أن يمكن شيء ال 

 .أبريل 15 قبل واألسر للمعلمين توفيرها سيتم التي المتزامن للتعليم توجيهية مبادئ بوضع الموظفون يقوم.  افتراضية تعليمية

  

ًالخامسًالصفًإلىًالروضةًمنًللصفوفًالمعلمًاتصالًإرشاداتً

 المتزامن وغير المتزامن التعلم وفرص العمل ساعات ذلك في بما ، الطالب مع المنتظم التواصل بشأن محددة إرشادات وضع سيتم 

 .أبريل 15 قبل ، للطالب

  

ًللمعلمينًالتواصلًإرشادات12ً-6ًالصفوف 

 المتزامن وغير المتزامن التعلم وفرص العمل ساعات ذلك في بما ، الطالب مع المنتظم التواصل بشأن محددة إرشادات وضع سيتم 

 .أبريل 15 قبل ، للطالب

  

ًأبريل15ًًمنًابتداءً ًوالدرجاتًالتقييمً

 تعكس أال يجب.  والتعلم التقدم من فردية وأنماط متنوعة بقدرات يتمتعون الطالب أن فرضية على وتقييمها الطالب درجات تقييم يعتمد 

 ، المخففة الظروف هذه ظل في خاصةً  ، التقييم يعزز أن يجب.  المنهج وكفاءات للمحتوى الطالب إتقان باألحرى بل ، السلوك التقييمات

 .العقابية للتدابير التقييم استخدام يتم لن.  التعلم نحو النمو عقلية خالل من والملكية والوكالة الطالب تفكير

  

ًالمدرسةًاالبتدائيةًللفصلًالرابعًعالماتًً

.  الجديدة والمعرفة المهارات على التركيز تتضمن والتي لطالبهم خصيًصا بُعد عن التعلم تجارب المعلمون سيقدم ، أبريل 15 من ابتداءً  

 درجة أي تسجيل يتم لن.  الدراسي العام نهاية حتى أبريل 15 من الطالب تقدم وتتبع المالحظات لتقديم التقديرات دفتر المعلمون سيستخدم

 .الطالب معلومات نظام في الرابع للربع

  

ًالرابعًًلفصلالثانويةًوًاإلعداديةًلعالماتًالمدرسةًً

.  الجديدة والمعرفة المهارات على التركيز تتضمن والتي لطالبهم خصيًصا بُعد عن التعلم تجارب المعلمون سيقدم ، أبريل 15 من ابتداءً  

 للمدرسين يمكن بينما.  الدراسي العام نهاية حتى أبريل 15 من الطالب تقدم وتتبع المالحظات لتقديم التقديرات دفتر المعلمون سيستخدم

 أي عن اإلبالغ يتم ولن التقرير بطاقة على الدرجات تنعكس فلن ، الطالب تقدم لتتبع قديراتالت دفتر في الدراسية للمهام رقمية قيم تعيين

 .الطالب معلومات نظام في الرابع للربع تقدير

  

 الطالب كان الذي اليومي التعليم استبدال بها يُقصد ال الوقت هذا خالل المعلمون يقدمها التي والمالحظات الطالب يكمله الذي العمل 

 الحفاظ هو الرابع الربع خالل المعلمون يقدمها التي والمالحظات الطالب به يقوم الذي العمل من الهدف.  المدرسة في عليه سيحصلون

 .المدرسة إلى العودة من نتمكن وحتى المدرسة إغالق طوال للطالب النمو عقلية وتعزيز ، التقدم وتتبع ، التعلم استمرارية على

  

 تعيين من المدرسية التقسيمات بشدة يثني VDOE ، المحلية المدرسة تقسيم قرار المطاف نهاية في هو التقدير أن VDOE ذكر بينما 

 LCPS ألن.  الطالب لجميع والوصول باإلنصاف تتعلق مخاوف إلى VDOE يشير.  الممتد المدرسة إغالق خالل المنجز للعمل الدرجات

 نفس لديه طالب كل أن ضمان يمكننا ال ، العالمي الوباء بهذا مرتبطة بها خاصة تحديات ولها نوعها من فريدة LCPS عائلة كل أن تدرك

 للربع الدرجات بتعيين LCPS يقوم لن ، لذلك.  النجاح لتحقيق يحتاجونها التي اإلضافية والموارد بعد عن التعلم إلى الوصول من المستوى

 .الرابع
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ًالنهائيةًالدرجاتً

 الالحق Northam الحاكم وأمر ، مارس 13 و 12 في للمدارس LCPS إغالق بسبب فعال دراسي يوم آخر هو 2020 مارس 11 كان 

 التعلم واستمرارية التخرج نحو االعتمادات منح حول المدرسة ألقسام إرشادات VDOE قدم.  العام من المتبقية للفترة المدارس بإغالق

 قرار هو( GPA) الدرجات درجة متوسط وتحديد الدرجات منح أن أيًضا VDOE وذكر.  الممتد المدرسة إغالق خالل الطالب لجميع

 الدراسي للعام للطالب النهائية الدرجات تحديد في العادلة الممارسات على وتركز متعددة عوامل االعتبار بعين LCPS أخذت.  محلي

2019-2020. 

  

 :للطالب مالءمة األكثر العدد درجة إلى تؤدي التي أدناه العملية خالل من للدورة النهائية الدرجة تحديد سيتم 

  

 

 

١االختيار   Q3 و Q2 و Q1 متوسط: التالي الحساب على بناءً  رقمي تقدير على الطالب يحصل 

 

  

.النهائية الدرجة هذه باستخدام التراكمي المعدل حساب يتم   

 .1 دراسي فصل على يحصلون ال أنهم حيث ، االبتدائية المدارس طالب لجميع الخيار هذا استخدام سيتم 

٢االختيار  متوسط: التالي الحساب على بناءً  رقمي تقدير على الطالب يحصل   

S1     و Q3  

3 س( + 2 س+  1 س)   

        2 

 2           

 .النهائية الدرجة هذه باستخدام التراكمي المعدل حساب يتم

   ٣االختيار 

.النهائية والدرجة الثالث الربع في فشل أو ونجاح واحد دراسي فصل على الطالب يحصل   

 .1 الفصل درجة باستخدام التراكمي المعدل حساب يتم 

 

 

 .واألسرة للطالب الفشل/  النجاح أو الرقمي التقدير خيار منح سيتم ، الوقت ذلك في.  والطالب العائالت مع الناتجة الدرجات مشاركة ستتم 

  

 فسيكون ، الطالب بمعدل ضارة التدريبية الدورة في للطالب النهائية الدرجة كانت إذا ، مدخالت األمر ولي/  الوالدين أحد يقدم لم إذا 

 .الطالب سجل في عنه ينتج وما الحرف بتقدير االحتفاظ فسيتم ، الطالب معدل يعزز للطالب النهائي التقدير كان إذا.  فاشاًل /  ناجًحا التقدير

 

(Q1+Q2+Q3) 
3 

(Q1+Q2) + Q3 

        2 
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 مقارنةً  تقدًما أو تحسنًا الطالب أظهر إذا الطالب به قام الذي الرابع الربع عمل على بناءً  للطالب النهائية الدرجة تعديل للمدرسين يمكن

 تخفيض يمكن ال.  النهائية الدرجة تحسن إلى الرابع الربع خالل الطالب تحسين يؤدي أن يمكن ، أخرى وبعبارة.  للطالب السابق بالعمل

 يعمل.  االتساق إرشادات مدرسة كل في المعلمين وقادة األقسام رؤساء سيضع.  الرابع الربع عمل على بناءً  للطالب النهائية الدرجة

 .األمر هذا حول إرشادات لوضع المعلمين وقادة المديرين مع الموظفون

  

 .الحق تاريخ في الفشل/  النجاح خيار واختيار النهائية الدرجات لتحديد الزمني بالجدول المتعلقة التفاصيل مشاركة سيتم 

 

ًالطالبًمعًالمعلمًتواصلً

 أبريل 15 بعد واستمراًرا مارس 30 من ابتداءً  

 الممارسات أفضل على أمثلة يلي ما في.  اإلغالق أثناء بانتظام والعائالت الطالب مع المعلمون يتواصل أن المتوقع من ، مارس 30 حتى 

 :المنتظم االتصال لهذا

 ؛ اإللكتروني البريد عبر األمور أولياء مع التواصل●  

 ؛ اإلغالق أثناء منتظم بشكل Google Classroom عبر الطالب مع التواصل●  

 على لإلجابة اإللكتروني البريد من بانتظام التحقق أو/  و Google عبر بسهولة متاحة فيها تكون التي المتسقة األوقات على الحفاظ●  

 ؛ األسئلة

 ؛ ساعة 24 غضون في عليها الرد أو اإللكترونية بالرسائل اإلقرار●  

  

 .الطالب تعلم بتجربة تتعلق محددة أسئلة على لإلجابة مدرسة كل في المدرسة إدارة تتوفر 

  

 .تغييرات بأي علم على المجتمع نبقي وسوف الممارسات هذه تتطور قد 

  

ًأبريل15ًًمنًابتداءً ًالطالبًمعًالتواصل 

 :االتصال هذا يشمل قد.  متنوعة بطرق واألسر الطالب مع المعلمون سيتواصل ، الدراسي العام نهاية حتى أبريل 15 من بدًءا 

 المتزامن وغير المتزامن التعلم فرص - 

 المعلم عمل ساعات - 

 اإللكتروني البريد - 

 - Hyperdocs في المنشورة Google Classroom 

  

 .أبريل 15 قبل للعائالت الزمني الجدول هذا إبالغ سيتم.  المعلم عمل وساعات التعلم أنشطة جدول مدرسة كل ستحدد 

ًللطالبًإضافيًدعم 

 اإلعاقة ذوي الطالب دعم 

 IDEA حول بالتوقعات يتعلق فيما وفرجينيا المتحدة الواليات في التعليم إدارات مع اتصال على الخاصة للتربية LCPS مكتب يزال ال 

 في األخرى واألقسام LCPS تتمكن ال قد ، المدرسة إلغالق المسبوق غير الوقت هذا خالل أنه تعرف أن المهم من.  504 القسم ومتطلبات

 .التقليدية المدرسة بيئة في عادةً  بها تقديمها يتم التي الطريقة بنفس الخدمات جميع تقديم من البالد أنحاء جميع

 يتم الذين اإلعاقة ذوي الطالب على يجب.  التعليم استمرارية LCPS موقع إلى التعليمية الموارد من عددًا الخاصة التربية مكتب أضاف 

 التعاون في الحاالت ومديرو الخاص التعليم معلمو سيستمر.  المناسب الصف مستوى في األدوات من االستفادة العامة المناهج في إرشادهم

 .معقول حد إلى ممكنًا ذلك كان حيثما ، واإلقامة الدعم تقديم خالل من اإلعاقة ذوي الطالب ومساعدة العام التعليم معلمي مع
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 يتم الذين الطالب لدعم وخارجها اإلنترنت عبر موارد على أيًضا الويب على LCPS Continuity of Education موقع يحتوي 

 وموارد ، المعدلة الدراسية المناهج خالل من توجيههم يتم الذين والطالب ، المبكرة الطفولة مرحلة في الخاص التعليم فصول في خدمتهم

 .الوصول دعم وسائل من وغيرها ، المعززة االتصال

 classroom  googleفي الدراسة قاعات وإعداد ، للتواصل( أعاله انظر) العام التعليم معلمي مثل التوقعات بنفس المعلمون يتمسك

 .الدعم وتقديم التعليمات لتقديم خطة ووضع

 

 و الصلة ذات والخدمات التخرج بعد المعدلة الدراسية المناهج - 3 للصف الوجبات توصيل حافالت في المطبوعة الموارد توفير تم 

ECSE  .أبريل 22 في المقدرة - المقبل للتسليم اجتماعية قصص إضافة مع الدراسي العام لبقية أسبوعين كل هذا سيستمر. 

 

 هذا سيستمر.  أبريل 20 في المقدر التسليم - K-2 و ECSE المكيفة المناهج جميع إلى اإللكتروني بالبريد المطبوعة الموارد إرسال سيتم 

 الدراسي العام لبقية أسبوعين كل

 

  

 بمهارات المتعلقة والمعارف المهارات Project SEARCH و CAST و الثانوية المدارس في يعملون الذين االنتقاليون المعلمون سيعزز 

 .المستقلة المعيشة مهارات إلى باإلضافة لفرجينيا والعشرين الحادي القرن في العمل مكان في االستعداد

  

 بحيث تعاونية مساعدة ويقدمون العام التعليم معلمي مع المدرسية الحاالت مديرو سيتعاون ، 504 القسم خطة لديهم الذين للطالب بالنسبة 

 .معقولة إقامة أماكن إلى الطالب هؤالء يحتاج

  

 الخاص التعليم مشرف يتوفر.  أسئلة أي لديهم كان إذا المدرسة مستشار أو الطالب حالة بمدير االتصال األوصياء/  األمور ألولياء يمكن 

 .أسئلة أي في األوصياء/  اآلباء لمساعدة أيًضا الطالب لمدرسة المعين

 

ًبعدًعنًالمؤقتًالتعلمًخطط

 خطة في الطالب مشاركة ودعم المدرسة إغالق أثناء اإلعاقة ذوي الطالب لدعم بعد عن المؤقت للتعلم فردية خطط LCPS تقدم 

 أولياء/  األمور أولياء مع الصلة ذوو الخدمات مقدمو أو/  و الحالة مديرو/  الخاص التعليم معلمو سيتواصل.  LCPS في التعليم استمرارية

 أن من الرغم على.  للطالب المقترحة المؤقتة بعد عن التعلم خطة لمشاركة أبريل 13 في يبدأ الذي األسبوع في البالغين الطالب/  األمور

 الهدف ستحدد أنها إال ، التقليدية المدرسة بيئة في( IEP) الفردي التعليم برنامج محل تحل أن يمكن ال المؤقتة بعد عن التعلم خطة

 خطة ستغطي.  المدرسة إغالق من الوقت هذا خالل ممكن حد أقصى إلى معقول بشكل توفيرها يمكن التي والخدمات واإلقامة( األهداف)

 استئناف بمجرد.  2020-2019 الدراسي العام نهاية حتى 2020 أبريل 15 من الزمنية الفترة للطالب الفردية المؤقتة المؤقت التعلم

 عليه متفق IEP آلخر وفقًا الصلة ذات والخدمات الخاص التعليم توفير إلى LCPS سيعود ، بالمدرسة بااللتحاق للطالب والسماح مدرسةال

 .طالب لكل

 

 مدير أو للطالب الخاص التعليم معلم إلى األخرى التعليمية الموارد أو الفردية المؤقتة المؤقت التعلم بخطط المتعلقة األسئلة توجيه يجب 

 لمدرسة المعين الخاص التعليم مشرف مكتب أيًضا يتوفر.  المدرسة مدير أو الخاص بالتعليم المكلف الشخص أو الخاص التعليم حالة

 .المساعدة وتقديم األسئلة على لإلجابة الطالب

  

ًاإلنجليزيةًاللغةًطالبًدعم 

 حول بالتوقعات يتعلق فيما وفرجينيا المتحدة الواليات في التعليم إدارات مع اتصال على اإلنجليزية اللغة لمتعلمي LCPS مكتب يزال ال 

 تتمكن ال قد ، المدرسة إلغالق المسبوق غير الوقت هذا خالل أنه تعرف أن المهم من.  اإلنجليزية اللغة متعلمي لخدمة الفيدرالية المتطلبات

LCPS التقليدية المدرسة بيئة في عادةً  بها تقديمها يتم التي الطريقة بنفس الخدمات جميع تقديم من البالد أنحاء جميع في األخرى واألقسام. 
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 استخدام اإلنجليزية اللغة متعلمي على يجب.  التعليم استمرارية LCPS موقع إلى تعليمية موارد اإلنجليزية اللغة متعلمي مكتب أضاف 

 اإلقامة وأماكن الدعم وتقديم العام التعليم معلمي مع التعاون في اإلنجليزية اللغة معلمو سيستمر.  المناسب الصف مستوى في الموارد

 وتعليمات دروًسا المحمية اإلنجليزية دورات في المسجلون الثانويون اإلنجليزية اللغة متعلمو سيتلقى.  أمكن حيثما اإلنجليزية لطالب

 .اإلنجليزية اللغة مدرس من مباشرة

  

 مكتب.  أسئلة أي لديهم كان إذا المدرسة مستشار أو بطالبهم الخاص اإلنجليزية اللغة بمعلم االتصال األوصياء أو األمور ألولياء يمكن 

 .أسئلة أي في العائالت لمساعدة أيًضا متاح اإلنجليزي المتعلم

  

ًلطفليًالمتاحةًاإلضافيةًالمواردً

 في التركيز.  المنهج مع تتوافق اختيارية تعلم فرص على الموقع هذا يحتوي.  التعلم استمرارية LCPS موقع تحديث في LCPS سيستمر 

 تم التي والمعرفة المهارات تعزيز على فقط هو ، أبريل 15 من ابتداءً  المعلمون يقدمها التي التعلم تجارب عكس على ، هذه التعلم فرص

 سابقًا تدريسها

 

ًوالطالبًللمعلمينًمتزامنةًإرشادات

 برنامج باستخدام بُعد عن التعلم إجراء سيتم ، 2020-2019 الدراسي العام من المتبقية للفترة الحاكم من بأمر المدارس إلغالق نظًرا 

LCPS في معًا اإلنترنت عبر والطالب المعلم) المتزامن من كل في التجارب هذه تحدث قد.  استباقية إيجابية افتراضية تجارب باستخدام 

 والتعلم التدريس المتزامن التعلم بيئات تدعم(.  مختلفة أوقات في اإلنترنت عبر والطالب المعلم) المتزامنة غير والدروس( الفعلي الوقت

 أن يمكن.  والمشاركة للتفاعل متعددة طرقًا الطالب مع وثيق بشكل يعملون الذين اآلخرين المدرسة وموظفي والمعلمين للطالب وتقدم

 التعلم من الوقت هذا في عليها والحفاظ إيجابية تعليمية بيئة إنشاء على اآلخرين المدرسة وموظفي المعلمين المتزامن التعلم يساعد

 التعلم تقنيات خالل من الفعلي الوقت في األسئلة وطرح التعاون على القدرة والطالب للمعلمين أيًضا المتزامن التعلم يوفر.  االفتراضي

 .المناسبة واإلجراءات باآلداب يتعلق فيما واألسر المدرسة موظفي بين الوعي لتعزيز التالية اإلرشادات تقديم يتم.  المتزامن

 

ًالمتزامنًالتعلمًتسهيلًحولًالموظفينًإرشادات 

 بشكل الطالب من مجموعات أو التدريس هيئة أعضاء مع االجتماع عند Google Meet أو WebEx استخدام الموظفين على يجب. 1 

 مع جيد بشكل Google Meet يعمل.  والطالب الموظفين مع استخدامها يجب ال  LCPS من معتمدة غير أخرى منصات.  متزامن

 .مهًما األمان يكون عندما استخدامه ويجب الموظفين كمبيوتر أجهزة على أكبر بكفاءة WebEx يعمل.  للطالب Chromebook أجهزة

 في.  األسبوع في األقل على دقيقة 30 لمدة متزامنة تعليمات الدراسي الفصل في معلم كل يقدم أن هو الهدف ، االبتدائية المرحلة في. 2 

 إلى باإلضافة التوصية هذه.  فصل لكل أسبوعيًا المتزامن التدريس من دقيقة 30-20 سيوفر معلم كل أن هو الهدف ، الثانوية المرحلة

 .الصغيرة للمجموعات األخرى التعليمية واألنشطة العادية العمل ساعات

 أي(.  FERPA) للعائلة التعليمية والحقوق الخصوصية بقانون يتعلق فيما الطالب بخصوصية دراية على الموظفون يكون أن يجب. 3 

 حول صارمة قواعد لديها التي ، FERPA لـ وفقًا" تعليميًا سجاًل " المواد هذه تجعل أسماءهم أو الطالب وجوه تتضمن تسجيالت أو صور

 .ومشاركتها وتخزينها الفيديو ومقاطع الصور إلى الوصول كيفية

 "(.المعكوسة" الفصل دروس أي) طالبهم مع ومشاركتها لحفظها تعليمية تجربة لتوفير بأنفسهم الجلسات تسجيل للمعلمين يمكن.  أ 

 المسجلة الجلسات على الوصي/  األمر ولي من كتابية موافقة يتلقوا لم ما الطالب مع متزامنة جلسات تسجيل للمدرسين يجوز ال.  ب 

 المعلم/  الطالب جلسات لتسجيل الوصي/  األمر ولي موافقة بعنوان انقر إذن ونموذج اإللكتروني البريد يكفي) الجلسة في الطالب لجميع

 (.الستخدام للمعلمين متاحة ستكون  اإلنترنت عبر

 بالغ رعاية مقدم أو الوالدين أحد مع التعلم أو متزامنة افتراضية مناقشات إلجراء حدة على واحدكل  الطالب مع الموظفون يجتمع قد. 4 

 .موجود

 .آخرين طالب بحضور المحددة الطالب درجات الموظفون يناقش أال يجب. 5 



10 

 مراعاة الموظفين على يجب.  الكاميرا أمام يكونون عندما اآلخرين األسرة وأفراد بمحيطهم تامة دراية على الموظفون يكون أن يجب. 6 

 :يلي ما

 .المناسبة المالبس.  أ 

 .ممكنًا ذلك يكون عندما المنزل في اآلخرين األشخاص عن منفصلة مساحة لتضمين منزلك في مناسب" عمل" موقع.  ب 

 .اآلخرين مع تعيش كنت إذا االجتماعات أثناء رأس سماعة استخدام أو" اإلزعاج عدم" عالمة أو بقفل مزودًا بابًا اعتبارك في ضع.  ج 

 لمحاكاة لطالبنا ومهني ، وإيجابي ، ومهذب ، شخصي اتصال أسلوب تصميم في متميز موقع لدينا ، التدريس هيئة في أعضاء بصفتنا. 7 

 .افتراضية بيئة في السخرية أو الفكاهة باستخدام واعيًا كن.  االفتراضي العالم

 قد التي المفتوحة اإللكترونية المستندات أو المتصفح تبويب وعالمات المتصفح نوافذ بفتح دراية على كن.  شاشتك مشاركة عند انتبه. 8 

 .جديدة نافذة في عرضها ليتم المطلوبة الصفحة المضيف يفتح أن يجب.  حساسة معلومات على تحتوي

 .الجلسة الطالب جميع يغادر حتى الطالب مع Google Meet تترك ال. 9 

 .األولى الجلسة قبل Google Meet أو WebEx استخدام على التدرب. 10 

ًاالفتراضيةًالتعلمًبيئةًفيًالطالبًسلوكًقواعدًمدونة 
 الطوب مدارس في الموجودة تلك عن أهمية تقل ال السلوك معايير أن إال ، افتراضية لدينا الدراسية الفصول بيئة أن من الرغم على 

.  المناسب الطالب سلوك المتوقع من ، لذلك  ؛ حقيقيين وطالب معلمين بها حقيقية دراسية فصول هي االفتراضية فصولنا.  الهاون وقذائف

.  اتباعها الطالب جميع من يطلب سلوك مدونة بتطوير قمنا ، اإلنترنت عبر بيئة في التصرف بكيفية يتعلق فيما LCPS طالب فهم لتعزيز

 LCPS وطالب LCPS موظفي مع الطالب تفاعل التوجيه هذا يعالج ،( SR & R) الطالب ومسؤوليات حقوق دليل إلى باإلضافة

 .الفردية إجراءاتهم إلى باإلضافة ، اآلخرين

ًاآلخرينLCPSًًوموظفيًالمعلمينًمعًالطالبًتفاعالت 

 .جيدين رقميين مواطنين يكونوا وأن الطالب سلوك بقواعد االلتزام الطالب من يتوقع. 1 

 .التعليم ألخصائيي المتوقعة المجاملة مع كبالغين LCPS موظفي جميع مخاطبة الطالب على يجب. 2 

 نغمة تكون أن يجب.  البالغين مع للتحدث مناسبة ومهذبة مهذبة بطريقة LCPS موظفي مع اتصاالت صياغة الطالب على يجب. 3 

 .محترمة الهاتفية والمحادثات االفتراضية والفصول اإللكتروني البريد رسائل

 البريد عبر Google Meet تطبيق الطالب أحد طلب إذا.  اإللكتروني البريد عبر المعلمين مع التواصل الطالب على يجب. 4 

 .االفتراضي لالجتماع الرعاية مقدم أو الوالدين أحد حضور فيجب ، اإللكتروني

 .Google Meets تسجيل عدم الطالب على يجب. 5 

 ، اآلخرين عمل نسخ يُحظر.  التقنيات من متنوعة مجموعة باستخدام منه ونتحقق بجدية نأخذه شيء هو الطالب عمل وأصالة سالمة. 6 

 .المحتوى استخدام إساءة أو/  و ، قصد عن الطالب عمل بنسخ لآلخرين والسماح

.  اآلخرين LCPS طالب مع اتصاالت أي في محترمة غير أو مهددة أو بذيئة أو فاحشة صور أو لغة استخدام الطالب على يجب ال. 7 

 .االفتراضية التعلم بيئة من المؤقتة اإلزالة إلى تؤدي وقد 8210 السياسة في موضح هو كما محظورة اإلجراءات هذه

ًلإلنترنتًالمناسبًاالستخدام 

 وسيتم به المشتبه باالنتهاك إخطاره سيتم ، الطالب انضباط إلى مقدمة ، 8210 السياسة انتهك قد الطالب أحد بأن ادعاء وجود حالة في. 1 

 .تفسير لتقديم فرصة منحه

 سيخضع اإلجراء هذا ينتهك طالب أي.  اإلنترنت تحكم التي والفدرالية والوالئية المحلية القوانين لجميع LCPS طالب يخضع. 2 

 .أخرى قانونية أو تأديبية إجراءات إلى باإلضافة LCPS فئة من اإلبعاد إلى تؤدي قد تأديبية إلجراءات

 

ًتأديبيةًإجراءات

 .االفتراضية التعلم بيئة أثناء دراسي فصل أي في السليم غير للسلوك التالي اإلجراء LCPS مدرسة مسؤولو سيبدأ 

 .االفتراضية التعلم بيئة في LCPS في الطالب سلوك قواعد مدونة يخالف الطالب كان إذا مؤقتًا الطالب إزالة للموظفين يجوز. 1 
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 المعلم سيقوم.  دقيقة 30 من ألكثر االفتراضية البيئة من إزالته تمت إذا طالب ألي البالغ الرعاية مقدم أو( الوالدين) الوالد إخطار يتم. 2 

 .المدرسة مستوى على لإلدارة االنتهاكات جميع عن باإلبالغ

.  إضافية تأديبية إجراءات إلى يؤدي قد SR&R أو المسؤول/  المقبول االستخدام أو LCPS السلوك قواعد لمدونة إضافية انتهاكات أي. 3 

 األسئلة مع المدرسة بمسؤول االتصال العائالت على يجب

 

 

 

ًوالمسؤولياتًاالدوار

 

 المسئولية وظيفة

المجتمع وأعضاء والموظفين المدرسة لمجلس متسقة تحديثات توفير - المركزيًالمكتبًموظفو  

 المحلية الخطط وتكييف الفيدرالية والوكاالت الدولة وكاالت من التوجيه مراقبة في االستمرار - 

الحاجة حسب  

اآلخرين المدرسة وموظفي للمعلمين الجودة عالي مهني تعليم توفير -   

 واألسر والمعلمين الطالب لدعم المدارس على وتوزيعها وتنظيمها الموارد تطوير - 

 يجب بمن العائالت معرفة من تأكد.  مدرستك في بعد عن التعلم بخصوص العائالت مع لتواصل المدرسةًمدراء

.احتياجات أو بأسئلة االتصال  

 اللغة متعلم ، الخاص التعليم ، المدرسة في الميسرين) المدرسة في الدعم موظفي أن ضمان - 

 مشاركة يدعمون( المكتبات أمناء ، القراءة أخصائيو ، UMHT ، المستشارون ، اإلنجليزية

الخاصين للسكان الفريدة لالحتياجات ويستجيبون الطالب  

موظفيك مع عليها ستحافظ التي( الرسمية وغير الرسمية) االتصال نقاط تحديد -   

مدرستك لمجتمع الفريدة لالحتياجات وخطط فكر -   

 معلومات على بناءً  تتغير قد اإلرشادات أن وتذكر نهجك في المرونة تصميم في استمر - 

 جديد محتوى تدريس إلى تحول أو جديدة

والتقسيم المدرسة إرشادات مع المتوافقين للطالب المتزامن وغير المتزامن التعلم تخطيط - مدرسات ال  

الطالب لدعم الوصول تسجيل جدولة -   

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

الطالب لجميع المناسب والدعم التسهيالت لتوفير اآلخرين والزمالء المعلمين مع التعاون -   

ثابت أساس على والعائالت المدرسة من االتصاالت على الرد -   

 متاح هو كما المهني التعلم وتقسيم المدرسة مستوى على اجتماعات في المشاركة - 

ًالخاصةًالتربيةًمعلمو

 الحاالتًومدراء

 

 لتوفير اإلعاقة ذوي للطالب المتزامن وغير المتزامن التعلم وتوفير والدعم التعاوني التخطيط -

مناسبة إقامة أماكن  

واإلقامة التقدم ومراقبة الطالب أهداف لدعم خطط 504 و IEPs إدارة -   

الصلة ذوي الخدمة مزودي مع التعاون -   

ثابت أساس على والعائالت المدرسة من االتصاالت على الرد -   

متاح هو كما المهني التعلم وتقسيم المدرسة مستوى على اجتماعات في المشاركة -   

 حسب والطالب العائالت مع للتواصل UMHT و المدرسة إدارة مع التعاون - 
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 االقتضاء

الطالب احتياجات لدعم المعلمين مع يوميًا التعاون - الصلةًذاتًالخدمةًمزودو  

الحاجة حسب للعائالت التعلم حزم تطوير -   

 و الفيديو نمذجة مثل متعددة أساسية أنظمة باستخدام ، معقول بشكل اإلمكان قدر ، الخدمات تقديم - 

بُعد عن المعالجة أو/  و التعلم وحزم Google Classroom أو /  

ثابت أساس على والعائالت المدرسة من االتصاالت على الرد -   

متاح هو كما المهني التعلم وتقسيم المدرسة مستوى على اجتماعات في المشاركة -   

 إمكانية دعم وتوفير التقدم ومراقبة الطالب أهداف ودعم IEP اجتماعات في المشاركة - 

 الوصول

األمر لزم إذا اإلحاالت وإجراء المتاحة المجتمع بموارد العائالت ربط في المدرسين مشاركة - المدرسةًمرشدو  

العافية لتعزيز األدلة على قائمة تقنيات باستخدام SEL ودروس تفاعلية غير استشارات تقديم -   

 المخاوف تخفيف في للمساعدة الفردية األكاديمي اإلرشاد جلسات في األمور أولياء/  الطالب دعم - 

األكاديمية والضغوط  

(12-6) الجدد الطالب لتسجيل جداول وضع -   

 الجدول تطوير لدعم 21 المالية للسنة المستوى تحديد وتوصيات الفردية الدورة طلبات اجمع - 

الرئيسي الزمني  

والمهنة الكلية معلومات على للحصول الويب إلى الوصول توفير -   

9 إلى 8 و 6 إلى 5 الصف من السلس االنتقال لضمان والمعلمين المدرسة إدارة مع التعاون -   

 االفتراضية IEP و ، األهلية ، األطفال دراسة اجتماعات في المشاركة - 

الطلب حسب الطالب/  األمور أولياء مع الخروج/  الوصول تسجيل تقديم -   

 الحاضرين الطالب أو مباشر بشكل األمور أولياء خالل من الطالب مع استشارية خدمات تقديم - 

األمور أولياء مع  

 التعلم وتقسيم المدرسة مستوى على التخصصات متعددة اجتماعات في المشاركة - 

 كما هو المتاح  المهني

 الموحد النفسية الصحة فريق 

(UMHT) 

 لتكون على االتصال       UMHTمن المدرسة إلكتروني راقب وصول بريد  - 

 أو/  و والقلق بالضغط يتعلق فيماو الطالب  اآلباء إلى الفيديو عبر أو هاتفية استشارة تقديم - 

العقلية الصحة مخاوف  

الفيديو مؤتمر أو الهاتف عبر الوالدين وبمشاركة  للطالب العقلية الصحة دعم تقديم -   

العقلية بالصحة الخاصة التعلم وحدات من سلسلة تطوير أو تحديد -   

 مع التواصل خالل من بعد عن التعلم أثناء تحدث التي  Google تنبيهات على الرد - 

 .الحاجة حسب المشكالت حل في والمساعدة بالحادثة إلبالغهم اآلباء

التعلم و حل أو حواجز  الطالب في تحدياتو أولياء األمور في اشراك دعم المعلمين  -

 مشكالت ال

 

 التعليمية الميسرين

 

 - توفير الدعم التدريبي للمديرين والمعلمين والفرق في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية  

التعليم الستمرارية الطالب وتعلم المعلمين ممارسة لتعزيز تعيينها يتم التي  

 يدعم الذي الجودة عالي المهني والتعلم والتعاون التدريب خالل من وفعاليته المعلم قدرة بناء - 

بعد عن التعلم  
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) التعاوني التعلم فرق تسهيل أو/  و المشاركة خالل من المهنية التعلم مجتمعات دعم -  CLTs) 

بعد عن للتعلم الدروس خطط إلنشاء  

 في المعلمين لدعم التعليمية والممارسات الموارد وتحديد لتطوير المحتوى مشرفي مع التعاون - 

بعد عن للتعليم التخطيط  

 المدارس لدعم الحالية المعلومات على بناءً  وتوقعاته القسم توجيهات مشاركة - 

 

 

 التعليمية الممارسات أفضل على المناسب الوقت في والتدريب المهني بالتعلم المعلمين دعم - للتكنولوجيا التعليمية الميسرين

التكنولوجيا وأدوات  

بعد عن تسليمها ليتم التصميم بتعليمات المعلمين دعم -   

 عن للتعلم التكنولوجيا وأدوات المناسبة التعليمية الممارسات واختيار تحديد على المعلمين مساعدة - 

 بعد

بعد عن التعلم لدعم مدرستهم لمجتمع الفريدة االحتياجات وتلبية التخطيط في المدرسة إدارة دعم -   

التعليم تكنولوجيا ومكتب األخرى IFTs مع المستفادة والدروس الممارسات أفضل مشاركة -   

 والموظفين المعلمين مع الرقمية المواطنة مهارات وتعزيز نمذجة - 

 في المضمنة التشعبية المستندات إنشاء في الستخدامها الموارد وتنظيم بالمعرفة الدعم تقديم - أمناء المكتبات 

 التعليمات

الرقمية والمواطنة البحث ومهارات والكتابة القراءة مهارات حول إرشادات تقديم -   

 التقنية واألدوات البحث أدوات مثل المواضيع من متنوعة مجموعة في المهني التطوير توفير - 

الرقمية المواطنة صانعي وأفكار  

 تحديات) األمية محو في الطالب ومشاركة للتدريس ، الحاجة حسب ، أخرى موارد تطوير - 

 وما ، المسارات وعوامل ، اإلنترنت على البحث وطلبات ، المراجعات/  الفيديو ومقاطع ، القراءة

(ذلك إلى  

 مجال وخبراء االفتراضية نيةالميدا الرحالت مثل) الدراسي الفصل خارج االتصاالت دعم - 

 (ذلك إلى وما الموضوع

للتعلم يومي روتين إنشاء - الطالب   

مريح بشكل التعلم يمكنك حيث منزلك في مساحة حدد -   

 يوميًا LCPS و Google Classroom في اإللكتروني بريدك من تحقق - 

المتزامن التعلم فرص في المشاركة -   

صالًحا رقميًا مواطنًا كن -   

 إلى بحاجة أنك تشعر كنت إذا المدرسة مرشد أو/  و معلمك أو عائلتك مع تواصل - 

 باإلرهاق تشعر أو إضافية موارد

 

 

روتينية إجراءات إنشاء على طفلك ساعد - العائالت/ًًاآلباء  

مريح بشكل التعلم لطفلك يمكن حيث منزلك في مساحة حدد -   

الرياضة وممارسة البدني النشاط تشجيع -   

لطفلك الرقمية المواطنة دعم -   
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 يحتاج طفلك أن شعرت إذا المسؤول أو المدرسة مستشار أو طفلك معلم مع تواصل - 

 باإلرهاق يشعر أو إضافية موارد إلى

 

 مهمةًتواريخ

 

.                                                              الهامة المدرسي التقويم تواريخ  

  2020نيسان  8ي ف التحديث تم 

Wednesday, March 11 

 مارس  ١١األربعاء 

 الربع الثالث  نهاية

Wednesday, March 18 

 مارس ١٨األربعاء 

 المهني والتطوير للتخطيط المعلم يوم -

Wednesday, March 18 

through 

Friday, March 27 

 ٢٧مارس الى الجمعة  ١٨األربعاء 

 مارس 

 إشراك لبدء hyperdocs و Google Classrooms بإعداد المعلمون يقوم

 .مارس 30 في تدريسها سبق التي والمعارف المهارات في الطالب

Monday, March 30 

 مارس  ٣٠االثنين 

 الذين لطالبهم خصيًصا اإلنترنت عبر التعلم فرص توفير في المعلمون يبدأ

 .الوقت هذا خالل سابقًا تغطيتها تم التي والمعرفة المهارات يعالجون

Saturday, April 3  

through 

Sunday, April 12 

Spring Break 

 نيسان  ١٢نيسان الى األحد  ٣السبت 

 عطلة الربيعية 

 

 يظلون وقد الربيع عطلة خالل إلكمالها للطالب اختيارية تعليمية فرًصا المعلمون يوفر قد -

.اتصال على للبقاء طالبهم مع افتراضي اتصال على  

 للطالب المواد تتوفر ، ذلك إلى باإلضافة.  تقديرها يتم ولن اختيارية هذه التعلم فرص - 

 على :  واألسر

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation. 

Friday, April 17 

 نيسان  ١٧الجمعة 

 الثالث للربعمتأخرة ال أعمال لتقديم للطالب األخير اليوم -

Monday, April 13 

 نيسان  ١٣االثنين 

المهني والتطوير للتخطيط المعلم يوم -  

 والتي المعلمون يقدمها التي التعلم أنشطة إلى الوصول العائالت بإمكان يزال ال - 

 .تدريسها سبق التي والمعارف المهارات تغطي

https://www.lcps.org/ContinuityOfEducation
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Tuesday, April 14 

 نيسان  ١٤الثالثاء 

المهني والتطوير للتخطيط المعلم يوم -  

 والتي المعلمون يقدمها التي التعلم أنشطة إلى الوصول العائالت بإمكان يزال ال - 

 .تدريسها سبق التي والمعارف المهارات تغطي

Wednesday, April 15 

 نيسان  ١٥األربعاء 

 التركيز تتضمن والتي لطالبهم بعد عن التعلم خبرات توفير في المعلمون يبدأ -

 .الجديدة والمعارف المهارات على

Friday, April 24 

 نيسان  ٢٤ة الجمع

 عالمات الربع الثالث دخال ال للمعلمين األخير اليوم -

Friday , May 1  آيار  ١الجمعة  

 

 ً  سيتم تحديده الحقأ

 ادخال عالمات الربع الثالث اليوم األخير للمدرسات 

 

 (P / F أو الدرجة) النهائية الدرجة خيار العائالت تحدد -

Monday, May 25 

 ايار ٢٥االثنين 

- Memorial Day Holiday 

 عطلة يوم الذكرى  -

June 10 

 حزيران  ١٠

 يخطط.  المراجعة قيد التاريخ هذا.  بعد عن التعلم تجارب من األخير اليوم -

 مة المجاس مساه لطلب الموظفون

ً سيتم   صادرةال رتقري بطاقات تحديده الحقا

 


