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 ، LCPS وموظفي عائالت أعزائي 
 

 إلى للعودة بالتخطیط المتعلقة األمور في النظر لمواصلة الماضیة اللیلة لودون مقاطعة مدرسة مجلس اجتمع 
 على ستؤثر التي القرارات من العدید المدرسة مجلس اتخذ  .األعمال من وغیرھا لودون مقاطعة في المدارس
 . معك مشاركتھا ونرید القسم  عبر العائالت

 
 التعلم  وضع في سبتمبر 8 في المدرسة إلى بالعودة  LCPS المدرسة إدارة  مجلس أذن ، یولیو 21 في ، تتذكر قد كما 

 تقدیم  تم (  .مراحل على لھ المخطط المختلط النموذج تنفیذ ثم  ومن ، محدودة  استثناءات مع ٪100 بنسبة بعد عن
  July on community the to message a 22)یولیو 22 في المجتمع إلى رسالة في القرار ھذا حول معلومات

 
 التعلم  لتشمل ٪100 بنسبة بعد عن التعلم  خطة لتوسیع LCPS المدرسة إدارة  مجلس وجھ ، الماضیة اللیلة في 

 :الطالب من معینة لمجموعات اإلضافي الھجین الشخصي
 
 اإلعاقة ذوي للطالب المختلط الشخصي التعلم  من األسبوع في یومین إلى یصل ما توفیر في LCPS یبدأ أن یجب •

 بذاتھا قائمة برامج في تقدیمھا یتم  التي وتلك (ASOL) المتوافقة التعلم  معاییر منھج خالل من التعلیمات یتلقون الذین
 أكتوبر 13 بحلول التعلیمات ھذه  تبدأ أن المقرر من .22 سن حتى (ECSE  ) المبكرة  للطفولة الخاص التعلیم  في تبدأ

 على متزایدة  مخاطر تشكل مكثفة احتیاجات أو طبیة حاالت لدیھم  لیس والذین ، الھجین التعلم  یختارون الذین للطالب
 .IEP فریق  الطالب قبل من محدد ھو كما كافٍ  بشكل منھا التخفیف یمكن ال والتي واآلخرین الذات على السالمة

 
 الكفاءة  مستوى من اإلنجلیزیة اللغة لمتعلمي الھجین الشخصي التعلم  توفیر في LCPS یبدأ أن أیًضا المقرر من • 
 المختلط التعلم  في المشاركة یختارون الذین األطفال ریاض قبل ما ومرحلة المدرسة قبل ما ولطالب 1.9 - 1.0

 إلى توصیات الموظفون سیقدم  .  المشاركة تمنع أن شأنھا من مكثفة احتیاجات أو طبیة حاالت من یعانون ال والذین
 موعد في بدء تاریخ مع ، الطالب لھؤالء المختلط الشخصي التعلم  بدء موعد حول سبتمبر 8 في المدرسة مجلس

 .أكتوبر 27 أقصاه 
 

 للطالب LCPS سیوفرھا التي الشخصیة التعلیمات إلى باإلضافة ھي المختلط الشخصي التعلم  في التوسعات ھذه  
 منھا الكثیر یتطلب والتي ، Monroe Advanced Technical Academy (MATA) دورات في المسجلین

 تعلیمات ستتضمن  .أغسطس 11 في اجتماعھ في التدریس في التوسع ھذا المدرسة مجلس أجاز  .عملیة خبرات
MATA سبتمبر 8 من بدًءا ، أسبوع كل واحدًا تعلیمیًا یوًما یتلقون طالب 900 حوالي. 

 
 وسوف ، الماضیة اللیلة المدرسة مجلس توجیھات على بناءً  الخطط مراجعة في LCPS عمل فریق أعضاء بدأ 

 والمجتمع ھذه  الموسعة الھجین التعلم  تجارب في سیشاركون الذین الطالب أسر مع إضافیة معلومات یشاركون
 البرید ھذا في إلیھم  المشار للطالب المختلط الشخصي التعلم  بتنفیذ المتعلقة البیانات بتقییم  سنقوم   .یمكن ما بأسرع

 الشخصي التعلم  تنفیذ من المستقبلیة المراحل في الطالب من إضافیة مجموعات تضمین على نعمل بینما اإللكتروني
 .الظروف تسمح كما ، المختلط

 
 على نعمل ونحن ، والمجتمع وأسرھم  والموظفین الطالب ورفاھیة صحة ھي LCPS لمركز القصوى األولویة تظل 

) VDH  ( بفیرجینیا الصحة وإدارة ) CDC( منھا والوقایة األمراض على السیطرة  مراكز لجمیع وفقًا مدارسنا تشغیل

https://www.lcps.org/Page/230661


 المتعلقة المدرسة مجلس ومتطلبات التنفیذي واألمر VDH و CDC لتوصیات وفقًا  .بھا الموصى التخفیف تدابیر
 ددیح  .األوقات جمیع في الوجھ أغطیة ارتداء LCPS مباني وزوار والطالب الموظفین على یتعین ، الوجھ بأغطیة

 .المعتمدة  ءاتواالستثنا المطلب ھذا الوجھ ألغطیة   LCPS  Coverings Face for Protocol LCPS بروتوكول
 

 التدریس ھیئة وأعضاء LCPS معلمو یقوم ، سبتمبر 8 في الطالب لجمیع الجدید الدراسي العام  بدایة إلى نتطلع بینما 
 بنسبة بعد عن التعلم في العام  بدء مع ودعمھم  الطالب لتعلم فرصة كل تعظیم  لضمان النھائیة باالستعدادات

 التعلم  نموذج مستند: مراحل في الفتح إعادة  في التفصیل من بمزید وصفھ تم  والذي ، الطالب لمعظم  الوضع  100٪
 ھو LCPS ھدف     Model Learning Distance 100% Stages: in Reopening ٪100 بنسبة بعد عن

 مسؤولي وتوصیات لمتطلبات ووفقًا بأمان التعلم  خبرات توفیر یمكننا أنھ طالما ، حد أقصى إلى الشخصي التعلم  زیادة 
 .الھدف ھذا تحقیق على نعمل ونحن المستمر دعمك نقدر نحن  .والوالیة العامة الصحة

 
 بإخالص، 

 
 .إد ، ویلیامز إریك 
 المشرف 
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