
 
 خطة عمل التعلیم عن ُبعد- األسئلة الشائعة عند األسر.

 3 أبریل 2020
  سنقوم  بما یلي:

 عقد اجتماعات المعلمین والمعلمات للتخطیط ودراسة الطلبة یوم االثنین.●
 توفیر دروس التعلیم عن ُبعد من الثالثاء إلى الجمعة.●
  التقلیل من الوقت الذي یحتاجه الطلبة إلنهاء الواجبات بما یتناسب مع الفئة العمریة.●
 التوقف رسمیًا عن التسجیل الیومي للحضور والغیاب.●
 تمدید المواعید النهائیة للتسلیم وتمدید تواریخ االستحقاق قدر اإلمكان.●
 رسم توقعات لتقییم العالمات بما یتناسب مع الفئة العمریة (التفاصیل موضحه أدناه).●
 التواصل المستمر والمنتظم مع الطلبة واألسر.●

 
 كیف ستتغیر عملیة التعلیم األسبوع المقبل؟

 خالل هذه التجربة، أكدنا على شعار "منح الوقت والصبر" وكما أكدنا على أهمیة تواصل الطلبة خالل هذه الفترة الحرجة. فنحن نقدر أهمیة
 التعلیمات التي یقدمها المعلمین والمعلمات حالیًا للطلبة، ونرید الحفاظ على روح اإلبداع، واإلبتكار، والمرونة أیضًا التي تبنوها المعلمین

 والمعلمات خالل هذا التحدي الصعب. ولكننا نرید التأكد من أنه لم یزد العبء على كاهلي األسر والطلبة وال یشعرون باإلرهاق الزائد من
 هذه الواجبات في هذا الوقت العصیب. سنستخدم جداول مرنة ومقسمة في األسبوع المقبل، بحیث نعدل الوقت الذي ینبغي أن یقضیه الطالب
 في التعلم، ونقلل من أهمیة تسجیل الحضور والغیاب ونهتم بتمدید تواریخ االستحقاق لجعل العبء الدراسي محتمل على الطلبة. وبذلك نعتقد

 أن هذه التغییرات ستحسن من التجربة التعلیمیة للطلبة.
 

 هل ستخصص المقاطعة یوًما للدراسة وإكمال الواجبات السابقة؟
 إعتبارًا من األسبوع المقبل، لن تعقد المقاطعه دروًسا تعلیمیة عن ُبعد للطلبة یوم اإلثنین. فبدًال من ذلك، سیقضي المعلمون والمعلمات أیام
 اإلثنین في العمل مع زمالءهم على مستوى الصف والمحتوى، وإعداد الدروس التعلیمیة وتقدیم التوجیهات الالزمة للطلبة. بینما قد یكون

 لدى الطلبة واجبات یجب إكمالها، لكن لن یكون لدى الطلبة دروس تعلم عن ُبعد یوم اإلثنین.
 

 هل سیغطي المعلمون والمعلمات كل محتوى المادة المخطط لها مسبقًا عبر التعلیم عن ُبعد؟
 إن المشهد الحالي التي تحاول عائلتنا المدرسیة التعلیم فیها عن ُبعد تتغیر بإستمرار وال یصلح القیام بكل مهارة ونشاط كان مخطط لهم

 بالمنهاج في ظل ظروف تعلیمیة تتم وجهًا لوجه. ویبقى تركیزنا ثابتًا على اإلحتیاجات اإلجتماعیة والعاطفیة الشاملة للطلبة، وفي نفس الوقت
 تعزیز المعرفة األساسیة.

 

 كیف سیبدو الجدول الیومي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانویة؟
 من أجل دعم الطلبة، سیتم العمل بجدول مقسم لطلبة المرحلة الثانویة. سیقدم المعلمون والمعلمات التعلم لمادة معینة مرتین في األسبوع مع

 تمدید تواریخ اإلستحقاق لألسبوع التالي قدر اإلمكان. سیقدم المعلمون والمعلمات واجبات التعلیم عن ُبعد على أال تتجاوز:



 ما مجموعه ساعتان في الیوم للصفوف 8-7●
 ما مجموعه ثالث ساعات للصفوف 12-9●

 الجدول للشهر القادم على النحو التالي:
 أبریل 2020

 جدول مقسم للمرحلة الثانویة للتعلیم عن ُبعد
 

 الجمعة 10/4
 عطلة

 الخمیس 9/4
 الفترات

7،5،3،1 

 األربعاء 8/4
 الفترات
2، 4، 6 

 الثالثاء 7/4
 الفترات

7،5،3،1 

 اإلثنین 6/4
 یوم عمل المعلمین

 والمعلمات

 الجمعه 17/4
 الفترات
2، 4، 6 

 

 الخمیس 16/4
 الفترات

7،5،3،1 

 األربعاء
15/4 
 الفترات
2، 4، 6 

 

 الثالثاء 14/4
 یوم عمل المعلمین

 والمعلمات

 اإلثنین 13/4
 عطلة

 الجمعة 25/4
 الفترات
2، 4، 6 

 

 الخمیس 24/4
 الفترات

7،5،3،1 

 األربعاء
23/4 
 الفترات
2، 4، 6 

 الثالثاء 22/4
 الفترات

7،5،3،1 
 

 اإلثنین 21/4
 یوم عمل المعلمین

 والمعلمات

 الجمعة 1/5
 الفترات
2، 4، 6 

 الخمیس 30/4
 الفترات

7،5،3،1 

 األربعاء
29/4 
 الفترات
2، 4، 6 

 الثالثاء 28/4
 الفترات

7،5،3،1 
 

 اإلثنین 27/4
 یوم عمل المعلمین

 والمعلمات
 

 * مالحظة: یستمر التقویم بعد تاریخ العودة للمدارس لإلشارة إلى إكتمال شهر أبریل.
 * قد تبدو حصص STA مختلفة قلیًال ألنها تشمل 3 فترات دراسیة.

 
 كیف سیبدو الجدول الیومي لطلبة المرحلة االبتدائیة؟

 من أجل دعم الطلبة، سیقوم معلمو المرحلة االبتدائیة بوضع دروس لمدة ثالثة أیام تقریبًا ولكن موزعة على مدار أربعة أیام. سیقدم المعلمون
 :والمعلمات أنشطة تعلیمیة ال تتجاوز  المدة الزمنیة التالیة من العمل في الیوم

 .من صف الروضة للصف الثاني: 45 دقیقة في الیوم

 .الصف الثالث والرابع: 60 دقیقة في الیوم

 .الصف الخامس والسادس: 90 دقیقة في الیوم

 

 الثالثاء، الموافق 14 أبریل 2020، سیكون یوم تعاون المعلمون والمعلمات، ولن یتم توفیر أنشطة التعلم الیومیة لطلبة المراحل االبتدائیة في
 .هذا الیوم

 هل سیأثر حضور الطلبة على التقییم والعالمات؟
 نحن نقدر جهود التواصل التي یوفرها المعلمون والمعلمات للطلبة وننظر إلیها على أنها المحور الرئیسي للتعلیم عن ُبعد، حیث یواجه العدید
 من الطلبة ظروف غیر واضحة من نواحي صحیة واحتیاجات األسر لبعضها بما في ذلك من دعم. علمًا أن الحضور الیومي غیر مطلوب،

 فإننا نشجع المعلمین والمعلمات على التواصل مع الطالب أسبوعیًا وتخصیص أوقات إضافیة للتواصل حسب الحاجة. فنحن نتوقع أن یشارك
 الطلبة في التعلیم عن بعد أثناء فترة إغالق مدارسنا بقدر المستطاع.

 



 هل یمكن للمعلمین والمعلمات طلب الحضور اإللزامي في أوقات محددة؟
 في حین سیستمر التعلم على شكل مجموعات، فإننا نشجع المعلمین والمعلمات على أن یكونوا استراتیجیین ویعتمدون على التعلیم بشكل

 جماعي لمراعاة تحمیل واستخدام البیانات عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى أي إلتزامات شخصیة أخرى لدى الطلبة أو ذات صلة بالمدرسة. كما
 و سیدعم المعلمون والمعلمات غیاب الطلبة إذا لزم األمر. فمن المهم أن یبادر الطلبة وأولیاء األمور بالتواصل بإستمرار مع المعلمین

 والمعلمات.
 

 كیف تبدو التعلیمات خالل هذا الوقت إذا كانت هناك بعض المرونة اإلضافیة خالل الفترة المتبقیة من العام الدراسي؟
 نحن نشجع المدرسین والمدرسات على طلب مشاریع وتمدید أوقات تسلیمها، والتركیز على شغف الطلبة، وتوفیر مساهمات على نطاق
 محلي وعلى نطاق أوسع، والمواءمة مع المعاییر األساسیة على مستوى الصف والمحتوى. كما ونشجع أیضًا المعلمین على أن یكونوا

 مبدعین وخالقین في أسالیب تعلیمهم وفي نفس الوقت موازنتها مع التوقعات من حیث المحتوى المطلوب. ونشجع جمیع المعلمین والمعلمات
 على استخدام هذا الوقت للتركیز على احتیاجات الطلبة وبناء عالقات معهم والعمل مع الطلبة في مستواهم الحالي.

 
 هل یمكن للطلبة تلقي عقوبات بمعني خصم عالمات على الواجبات المتأخرة؟

 في ظل هذه الظروف، لن نؤید خصم عالمات على الواجبات المتأخرة. فنحن عازمون على منح الطلبة الوقت للتكییف مع هذه الظروف.
 

 ماذا لو عدنا إلى المدرسة؟
 سیتم تطبیق نفس سیاسات تقییم العالمات المذكورة أعاله للمراحل اإلبتدائیة والثانویة حتى نهایة العام، ولكن سیكون التعلم وجهًا لوجه وقت

 عودتنا.
 

 هل ستقوم مقاطعة لیز سامت رLSR7 7 بتخصیص أیام للتخطیط وأیام للدراسة للموظفین والطالب؟
 سیقضي المعلمون أیام اإلثنین في التعاون مع زمالئهم على مستوى الصف والمحتوى، وإعداد الدروس، وتقدیم المالحظات للطلبة. لن یكون

 هناك تعلیم عن ُبعد یوم االثنین للطلبة، ولكن یمكنهم استغالل هذا الیوم لمتابعة الواجبات السابقة المتراكمة.
 

 هل ستغیر مقاطعة لیز سامت رLSR7 7 كیف أو متى یجب تقدیم الواجبات وهل ستظهر بعض المرونة في تواریخ استحقاقها؟
 اعتماًدا على مستوى الصف والمادة، سیمدد المعلمون والمعلمات المواعید النهائیة لضمان إمكانیة الوصول الى الواجبات ودعمهم في ذلك.

 ویحدونا األمل في أن هذا التغییر والتمدید لمواعید التسلیم قذ یخفف من التحدیات الناجمة عن انقطاع الخدمة ویخفف الضغط على الطلبة
 وأولیاء أمورهم.

 هل یمكن استخدام منصات بدیلة عندما ال یعمل سكولجي Schoology؟ هل یمكن للمدرسین والمدرسات قبول الواجبات عبر البرید
 اإللكتروني إذا كان سكولجي Schoology معطًال؟

 سیعمل المعلمون على توفیر طرق بدیلة للتعلیم والتقدیم وقبول الدروس والواجبات.
 

 هل یمكن للطلبة أو ذویهم اإلنسحاب من التعلیم خالل هذه الفترة؟
 هناك دروس تحدث في الفصول الدراسیة قیمة وذات تأثیر كبیر من خالل المحتوى والتجارب والتواصل مع الطلبة. وإذا لم یحاول الطلبة
 التعلم خالل هذا الفترة، فسیخسر تعلم جزء من محتوى هذه المواد. وباإلضافة إلى ذلك، نرید التأكد من أننا نتواصل مع الطلبة لالطمئنان
 على سالمتهم في هذا الوقت. فمتوقع من الطلبة المشاركة في التعلم عن ُبعد، ومع ذلك، إذا كانت هناك مخاوف صحیة أو ظروف قاهرة،

 فیجب على ذویهم التواصل مع مدیر المدرسة أو من ینوب عنه.
 

 المرحلة االبتدائیة – أسئلة وأجوبة
 هل سیكون هناك تقییم رسمي بالعالمات أثناء التعلیم عن ُبعد؟

 یمر متعلموننا الصغار بمرحلة تعلیمیة جدیدة وصعبة بسبب ظروف خارجة عن سیطرتهم. سنواصل تعزیز وتثبیت المهارات المكتسبة على
 مستوى الصفي، سنستمر في تعزیز وتعمیق مهارات المستوى الصفي، مع توفیر المحتوى المناسب للطلبة للعمل من المنزل. ومع ذلك، لن

 نقوم بوضع عالمات للربع الرابع للطلبة في هذا الوقت. ولكن في نهایة هذا الربع من السنة الدراسیة سیقوم المعلمون والمعلمات بكتابة
 مالحظاتهم البناءة في القسم المخصص للتعلیقات في الشهادة التي تقوم بدورها في دعم نمو الطلبة أثناء التعلیم عن ُبعد.

 
 إذا لن یكون هناك عالمات للربع الرابع، فما الذي سیركز علیه طالبنا؟

 هناك تعلیم سریع وفعال یحدث اآلن في التعلیم عن ُبعد من خالل المحتوى والتجارب والتواصل مع الطلبة. وفي هذا الوقت، یستمر تركیزنا
 على االحتیاجات الفردیة لطالبنا، بما في ذلك الدعم االجتماعي والعاطفي من معلمینا. كما یتم تشجیع المعلمین والمعلمات على إشراك الطلبة

 في األنشطة التي تركز على شغفهم مع تعزیز التنمیة مع ما یتناسب مع الصف والمعاییر األساسیة.



 
 كیف ستكون المشاركة وااللتزام مع التغییر في تقییم العالمات؟

 سُیطلب من الطلبة في المرحله األبتدائیة المشاركة في التعلیم عن ُبعد ونشاطاته الصفیة أبتداءًا من یوم الثالثاء إلى الجمعة أسبوعیًا. بینما
 سیركز التعلیم على تعزیز وتعمیق المهارات على المستوى الصفي، ستشمل األنشطة أیًضا طرًقا لتكون نشیطأ وخالقًا ولطیفًا وخالقًا. سیقدم

 المعلمون والمعلمات أنشطة تعلیمیة ال تتجاوز مدتها:
 من الروضة إلى الصف الثاني: 45 دقیقة في الیوم.●
 الصف الثالث والرابع: 60 دقیقة في الیوم.●
 الصف الخامس والسادس: 90 دقیقة في الیوم.●

 
 ماذا عن إمتحان تقییم الوالیة MAP؟

 لن یكون هناك إمتحان تقییم للوالیة هذا العام.
 

 المرحلة الثانویة – أسئلة وأجوبة
 كیف سیتم تقییم العالمات للطلبة خالل فترة التعلیم عن ُبعد؟

 ستسجل المقاطعة عالمات كل طالب اعتبارًا من 13 مارس 2020، وذلك الیوم األخیر قبل عطلة الربیع. وأثناء التعلیم عن ُبعد، سیستمر
 المعلمون والمعلمات في تقییم أداء الطلبة ووضع العالمات على الواجبات التي یقوم بها الطلبة. وفي نهایة الفصل الدراسي الحالي، سیحصل

 الطلبة على أعلى درجة بین عالمة الفصل الدراسي أو عالمته یوم 13 مارس، الیوم األخیر قبل بدایة التعلیم عن ُبعد. أما بالنسبة للمواد
 الدراسیة ذات التقییم المزدوج مع الكلیة أو الجامعه ستتبع المنهج الدراسي العادي قدر اإلمكان وأما تقییم العالمات ستتوافق مع الكلیة أو

 الجامعة التي تمنح التقییم المزدوج.
 

 كیف یتم وضع العالمات أثناء التعلیم عن ُبعد؟
 سیقییم المعلمون والمعلمات أداء الطلبة ویضعون العالمات على الواجبات أثناء التعلیم عم ُبعد كالفصول الدراسیة العادیة تقریبًا.

 
 هل یمكن أن تتحسن العالمات أثناء التعلیم عن ٌبعد؟

 نعم، یمكن للطالب االستمرار في تحسین عالماته حتى نهایة الفصل الدراسي.
 

 هل یمكن أن تسوء العالمات أثناء التعلیم عند ُبعد؟
 ال یمكن أن تكون العالمة النهائیة لطالب في أي مادة أقل من العالمة التي حصل علیها في 13 مارس. إذا كانت عالمة الفصل النهائیة أقل،

 فسیحصل الطالب على الدرجة التي حصل علیها في 13 مارس كعالمته النهائیة. وذلك لضمان عدم انخفاض عالمات طلبة بسبب التعلیم عن
 ُبعد والظروف الخارج عن سیطرتهم. ونظًرا ألن الكلیات والجامعات ستحدد التوقعات لطلبة المواد المزدوجة، فسیساعد المعلمون

 والمعلمات والمدراء هؤالء الطلبة على التنسیق مع الكلیات والجامعات للتأكد من استیفائهم للمتطلبات.
 

 كیف سیعرف الطلبة عالماتهم یوم 13 مارس؟
 یرجى العلم بأن المدرسین لدیهم مهلة حتى الجمعة 10 أبریل لجمع عالمات 13 مارس والعمل على مراجعة فرص الواجبات التعویضیة قبل
 عطلة الربیع. قد یتواصل المدرسین مع الطلبة الذین لم یقدموا فروضًا كان یجب جمعها مع عالمة 13 مارس حول إمكانیة عملها أو إعفاءهم

 منها. نطلب من العائالت اإلنتظار حتى بعد 10 أبریل للتواصل مع المدرسین للتأكد من عالمات 13 مارس.
 

 كیف سیؤثر هذا التغییر في التقییم والعالمات على المشاركة والتواصل؟
 سیقوم المعلمون بوضع واجبات تشجع الطلبة على المشاركة بحیث تشمل المعاییر األساسیة للمادة. سیستمر المعلمون أیضًا في إقامة روابط

 اجتماعیة مع الطلبة في هذا الوقت. نعلم أن منهج تقییم العالمات الجدید قد یتطلب جهد والطاقة إضافیین من بعض الطلبة؛ فقد یحاول
 اآلخرون الراضون عن عالماتهم في 13 مارس عدم المشاركة في هذه الحصص. ال یزال التعلیم عن ُبعد جزًءا مهًما من مواكبة المحتوى

 األساسي لهذه المواد. یجب على كل من المعلمین وأولیاء األمور أن یبذلوا قصارى جهدهم إلبقاء الطلبة منشغلین ومندمجین عند اإلمكان مع
 مراعاة أن سیاسة تقییم العالمات تهدف إلى منع الطلبة من التأثر سلبًا بظروف ال یمكنهم السیطرة علیها.

 
 كیف سیتم تقییم عالمات لمواد هذا الربع فقط التي لم یأخذها الطالب من قبل؟

 سیكون التقییم لمواد المرحلة المتوسطة التي تقتصر مدتها لربع السنة الدراسیة في هذا الربع الرابع من هذا العام على تقییم P (pass/ناجح)
 أو I (Incomplete/غیر مكتمل). ولن یحصل الطلبة على عالمة أو F (Fail/ راسب) لعدم المشاركة.

 



 هل سیأخذ الطلبة االمتحانات النهائیة كالمعتاد؟
ال، لن یكون هناك امتحانات نهائیة لهذا الفصل الدراسي. االستثناء لذلك هو للمواد ذات العالمات المضاعفة/المشتركة على مستوى الثانویة (

 HS level). وسیعمل المعلمون مع الكلیات والجامعات للتأكد من تلبیة متطلباتهم.
 

 كیف ستتعامل المقاطعة مع الطلبة الذین رسبوا أو كان لدیهم واجب تكمیلي (make-up work) ولم یقم الطالب بإكماله قبل عطلة الربیع؟
 في هذه الحالة، سیقوم المعلمون بإعفاء الطلبة من الواجبات قبل 13 مارس والتي لم یعد من الممكن إكمالها أو إبتكار طرق أخرى لقیاس مدى

 تعلم الطالب في تلك الواجبات.
 

 ما هي المتطلبات والتقییمات األخرى للمدارس الثانویة هذا العام؟
(International Baccalaureate) البكالوریا الدولیة 

 امتحانات مایو 2020 التي كان من المقرر إجراؤها في األصل بین 30 أبریل و 22 مایو لطالب برنامج الدبلوم والبرنامج المرتبط بالوظیفة
 لن تعقد اآلن. اعتماًدا على ما سجله الطالب سیتم منحه دبلوما (Diploma) أو شهادة الكورس (Course Certificate) الذي یعكس مستوى

 عمله. ویستند هذا إلى الدورات الدراسیة للطالب وخبرة التقییم المعمول بها، والدقة، ومراقبة الجودة المتضمنة بالفعل في البرامج.
 

(Advanced Placement) اإلعفاء من مقرر دراسي 
 تطلق AP جدوًال زمنیًا لالختبار یسمح للطلبة بإجراء اختبارات اإلجابات الحرة لمدة 45 دقیقة (بدون اإلختیار من متعدد) على أجهزة مثل
 أجهزة الكمبیوتر واألجهزة اللوحیة (tablets) والهواتف المحمولة. یجب إكمال هذا االختبار لكسب ساعات في الكلیة، ولكن مجلس الكلیة

 سیحاول جاهًدا تضمین معلومات ستغطیها معظم المناطق بحلول أوائل مارس. ستشمل االختبارات التجریبیة هذه األسئلة المعدلة. لمزید من
 المعلومات، انقر هنا.

 
(Dual Credit) كورسات ثنائیة الساعات المعتمدة 

 ستضع الكلیات والجامعات توقعات لكیفیة حصول الطالب على الساعات في هذا الفصل الدراسي. سنستمر في التواصل بشكل استباقي مع
 شركائنا في التعلیم العالي لتوصیل ذلك على مستوى بناء.

 
(Project Lead the Way)  المشروع یقود الطریق 

 قررت PLTW للسنة الدراسیة 2019-2020 تعلیق جمیع التقییمات النهائیة.
 

ACT إمتحان  
 كان من المقرر أن یأخذ جمیع الطالب الصغار في مدارس مقاطعة لیز سامت LSR7 امتحان ACT في 7 أبریل. وقد تم إلغاء هذا االختبار

 وستقوم حالیًا بدراسة الخیارات إلعادة جدولة هذا االختبار.
 

MAP/ EOC  إمتحانات 
في 19 مارس ألغت إدارة والیة میسوري للتعلیم االبتدائي والثانوي التقییمات على مستوى الوالیة للفترة المتبقیة من العام الدراسي 2019-

 2020. یشمل ذلك امتحانات MAP وEOC إمنحانات نهایة الكورس لربیع 2020.
 

+ A متطلبات 
A كبار السن الذین حصلوا على معدل تراكمي 2.5 على األقل في نهایة فصل الخریف 2019 أو فصل الربیع 2020 مؤهلین للحصول على 

 +. وتم تخفیض العدد اإلجمالي لساعات التدریس والتوجیه المطلوبة مؤقًتا إلى 25 الستیعاب هؤالء الطالب الذین لم یتمكنوا من إكمال 50
 ساعة قبل التخرج من المدرسة الثانویة. تم إلغاء امتحان الجبر I EOC لجمیع الطالب في المدرسة الثانویة لعام 2020 بما في ذلك أولئك

 الذین خضعوا لالختبار بالفعل ولكنهم لم یستوفوا المتطلبات، باإلضافة إلى أولئك الذین لم یخضعوا لالختبار. كما ویلغى على كبار السن لعام
 2020 من االضطرار إلى النجاح  ACT للریاضیات بالمعدل المطلوب والمعدل التراكمي في الثانویة كبدیل.

 
 ساعات خدمة المجتمع المطلوبة للتخرج

 عادة ما ُیطلب من كل طالب أداء 10 ساعات من خدمة المجتمع كجزء من متطلبات التخرج. بالنسبة لصف 2020 سیتم تعدیل هذا الشرط
 لیقول أن فئة التخرج ككل یجب أن تؤدي عدد ساعات خدمة المجتمع مجتمعة تساوي 10 ساعات لكل طالب في الفصل. وقد اكملت كل

 مدرسة ثانویة حالًیا مع هذا المجموع التراكمي.
 

 دورات R7 على اإلنترنت



 یقوم معلمو الدورة التدریبیة عبر اإلنترنت R7 بتعدیل هذه الدورات لتكون مشابهة للتعدیالت التي یواجهها المعلمون وجهًا لوجه في الدورات
 التي ال یتم تقدیمها فعلًیا. ستنطبق متطلبات وتوقعات Edgenuity عبر اإلنترنت على الطالب المسجلین في تلك الدورات.

 

 

 

 

 

 


