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 2020كانون االول  15
 

 ، مدیریة التربیة لمدینة روجستر في التدریس ھیئة وأعضاء والعائالت الطالب أعزائي
 بعودة نرحب! كانون الثاني 5 في بشكل شخصي من األولى المرحلة  إلى طالبنا بعض عودة من فقط قلیلة أسابیع بعد على أننا سعدنيی

 نسمحسوف . جدیدھو تاریخ  للطالب ینایر 5 بدء تاریخ أن مالحظة یرجى. المسجلین في البرامج الخاصة  K- 12 الصفوف في الطالب
خالل   .الكمال ترتیب الصفوف لغرض البدء في الدراسة ینایر 4 وحتى اآلن  من المدارس في  الدراسیة الفصول لزیارة بالذھاب للموظفین

 سیكونون مستمرین في التعلم عن بعد. 12ص للمراحل ماقبل الروضة ولغایة الصف المرحلة االولى الطالب في التعلیم العام والخا
 

  المدرسة إلى العودة حول ومعلومات المعلم واسم طفلك مدرسة یتضمن خطابًا األولى المرحلة في الطالب أسر تلقت ، األسبوع  ھذا في
  یرجى. 21-2020 الدراسي العامب البدء قبل المنشورة الدروس  جداول إلى األولى  المرحلة في  المدارس ستعود. الشخصي/  المختلط للتعلم

 على اإلنترنت  عبر علیھ العثور یمكن الذي   المدرسة إلى العودة  دلیل أیًضا تلقیت لقد. موقعنا على  المدرسة صفحة مراجعة
www.rcsdk12.org/familyguide ، عن للكشف طفلك باختبار لمدیریة التربیة   یسمح موافقة نموذج إلى  باإلضافة COVID-

   .لطفلك النقل ترتیبات بخصوص  معلومات ستتلقى ، ذلك إلى باإلضافة. 19
 

 تحدیثات حول المرحلة الثانیة والثالثة
الطالب عن طریق عدد اكبر من  یعیدالذي  نموذجال  على وافق حیث ، التعلیم  مجلسل فتح المدارس عادةال خطة قمت بتقدیم ، نوفمبرفي 

حیث . الدراسي   العام لبقیة للتعلم المفضل اختیارھم حول بالعائالت االتصال  في المدارس بدأت ، أسبوعین قبل. التعلیم الھجین (ھایبرد)
 . یومین لمدة شخصیة تعلیمات استالم مع ھجین نموذج اختیار أو بالكامل بعد عن التعلم متابعة  إما للعوائل االختیار یمكن

 
 وكما مبین بالجدول ادناه: . الدراسي العام ھذا بدایة منذ نستخدمھ الذي بعد  عن التعلم نموذج دعم  في العائالت  غالبیة قامت ، عام بشكل
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 %70 17,271 %30 7,359 24,630 المجموع الكلي للطالب
 K-6 13,521 4,423 33% 9,098 67%المجموع للمراحل 
 %74 8,173 %26 2,936 11,109 12-7المجموع للمراحل 

 االرقام المدرجة ضمن التعلم عن بعد تتضمن الخیارات: تعلم عن بعد، لم یقرر، لم یستجب.  •

 
 التعلم من أیام أربعة تلقي في وستستمرضمن مجموعة التعلم عن بعد  ستبقى  أمرھا تحسم لم أو باختیار تستجب لم التي العائالت بالنسبة

 .للتعلم مستقل یوًما األربعاء  أیام ستظل. االفتراضي
 

 بعد  عن والتعلم الشخصي/  المختلط التعلم: 2021 فبرایر 8 - الثانیة المرحلة
  والخاص العام التعلیم لطالب 2021 فبرایر 8 االثنین یوم السادس الصف حتى الروضة قبل  ما صف من للصفوف الثانیة المرحلة ستبدأ
بشكل   سیكونان متتالیان یومان: المتزامنة التعلیمات من أیام أربعة الطالب ھؤالء سیتلقى ) الشخصي ( مختلط ال التعلم  اختاروا الذین لدینا

 .الحالیین بمعلمیھم الطالب یحتفظ ، الظروف معظم في. تماما مستقل التعلم یكونس األربعاء.  تعلم عن بعد ویومان شخصي في المدرسة
 سیقوم. الدراسي الیوم من لجزءخالل برنامج زووم  بُعد عن الطالب سینضم ، شخصیًا الفصل  بالتعلیم المختلط طالبنا یحضر بینما

 تعلم كمنصات Google classroom و Seesaw  البرامج  باستخدام الوقت نفس في وشخصیًا بُعد عن الطالب بتدریس المعلمون
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 األسالیب من متنوعة مجموعة المعلمون سیستخدم. الطالب لجمیع المستقل للتعلم  فرص  أیًضا الشخصي التعلم سیتضمن. لدینا أساسیة
 .یوم كل الجودة  عالیة تجارب إلى  والوصول طالبنا مشاركة لضمان

 
  واسم طفلك مدرسة یتضمن خطابًا السادس  الصف حتى الروضة قبل ما صف  في الطالب من عائالتنا قىستتل ،) ینایر( الثاني كانون في

  العودة دلیل أیًضا العائالت ستتلقى. النقل وسائلمعلومات عن  إلى باإلضافة ،  الشخصي للتعلم المدرسة  إلى العودة حول ومعلومات المعلم
 یسمح موافقة نموذج إلى باإلضافة ، www.rcsdk12.org/familyguide على اإلنترنت  عبر علیھ  العثور یمكن الذي المدرسة إلى

 .COVID-19 عن للكشف طفلك باختبار لمدیریة التربیة
 . بعد عن  التعلم فيمستمرون  12 إلى 7 من الصفوف في  والخاص العام التعلیم في الطالب سیبقى - الثانیة المرحلة خالل

 
 Learning Pod دعامات مع بعد عن افتراضیة تعلیمات: 2021 مارس 1 - الثالثة المرحلة

  ،في التعلم عن بعد بشكل كامل.  بالرغم من ان تقدیم الدروس واستالم التعلیمات سیكون عن بعد  12-7 الصفوف  في طالبنا جمیع سیظل
 ذوي الطالب من صغیرة جموعاتم عن عبارة التعلم وحدات. توجد ھناك فرص متاحة للطالب للحصول على الدعم بشكل شخصي

 أسبوعیة زیارات بعمل جدول المعلمون سیقوم ، أمكن حیثما. والفردي المخصص الدعم لتلقي معًا تجمیعھم تم الذین المتشابھة االحتیاجات
 . األسبوع خالل اتصال مستمرة عن بعد مع زیارات تلیھا الطالب مع شخصیة

  7 من الصفوف في طالبنا جمیع. حدة على طالب كل مع للتواصل للبالغین وفرص صغیرة تعلم مجموعات ھذا الوقت الشخصي سیتضمن
  الموارد ذلك في بما واالجتماعي التعلیمي العاطفي الدعمستوفر ھذه المجامیع . الشخصیة التعلم مجموعات في للمشاركة  مؤھلون 12 إلى

 . طفلك بمدرسة االتصال یرجى ، مجموعات التعلم حول إضافیة معلومات  اي على للحصول الطالب في المراحل النھائیة.  لتخرج الالزمة
 

 اوقات الجرس 
. 21-2020 الدراسي العام بدء قبل المنشورة جداول الدروس إلى 3 و 2 المرحلتین في طالبنا جمیع سیعود ،  2021 فبرایر 8 من اعتباًرا
 .المعلومات من لمزید االنترنت على موقعنا زیارة یرجى

 
 الصحة والسالمة في التعلیم المختلط / الشخصي

 من مئویة نسبة اختبار  إلى المدارس ستحتاج ، شخصي/  مختلط تعلیم على للحصول   المدرسة إلى طالبنا  حضور في االستمرار أجل من
 إغالقھا المدرسة على فسیتعین ، ھذه نیویورك والیة متطلبات تلبیة من نتمكن لم  إذا. COVID-19  لـ شھر كل والموظفین الطالب
 والیة من رشاداتاإل آخر مجتمعنا في COVID-19 كثب عن مدیریة التربیة تراقب. بالكامل بُعد عن التعلیم إلى الطالب وسیعود

  من. المدرسة إلى  العودة  دلیل في المتوفرة المعلومات من الكثیر ھناك. لحظة  أي في تتغیر أن یمكن الظروف أن نعلم ونحن ، نیویورك
 ! قراءتھ من تأكد فضلك

 
 الجمیع  صحة   على یحافظ مما الشخصي  التعلم إلى للعودة نستعد بینما RCSD مجتمع في فرد كل أظھره الذي  والفھم المرونة أقدر إنني

 ! سعید جدید وعام  سعیدة إجازة لك أتمنى. وأمانھم
 

 بإخالص،
 

 مولس مایرز لیزلي الدكتورة
 المشرف العام للمدارس 

 
 
 


