األكاديم 2021 – 2020
طرق التعليم للعام
ي
األسئلة الشائعة


ُ
ّ
المدرسية يف حال اختيار طريقة التعلم عن بعد؟
تغيي يف األقساط
هل سيكون هناك ر

ر
ر
الت
لن يكون هناك تخفيض يف الرسوم المدرسية بالنسبة للطلبة الذين يختارون طريقة التعلم عن بعد ،سنقوم بتثبيت األجهزة اإللكتونية ي
ر
تلق تعليم صوت وفيديو عال الجودة أثناء قيام المعلمة  /المعلمة بالتعليم ف الفصل الدر ّ
اس وذلك لضمان أن الطلبة
ي
ي
ي
ستساعد طالبنا عىل ي
الت يختارها الطالب ً
ر
وجها لوجه.
الذين يختارون تجربة التعلم عن بعد لديهم نفس فرص التعلم ي


ابنن مصاب بمرض مزمن؟
ابن /ي
ماذا لو كان ي

خطت (أمراض معينة أو انخفاض مستوى المناعة) الحصول عىل التعلم الكامل عن بعد وذلك ر
حت
بإمكان الطلبة الذين يعانون من مرض
ر
إشعار آخر.


تغيي اختياري؟
لقد قمت باختيار التعلم عن بعد ،هل
يمكنن ر
ي

تغيت اختيارك وذلك إلننا سنقوم بوضع الخطط والجداول بناء عىل بيانات االستبيان.
لسوء الحظ ،ال تستطيع ر


كيف ستكون آلية التعلم داخل المدرسة؟
 oالروضة األوىل والثانية:

مجموعتي وبالتناوب المجموعة
ستكون الطاقة االستيعابية يف صفوف الروضة فقط  10طالب من كل شعبة .سيكون الجدول مقسم إل
ر
ً
األول (أ) ستكون ف المدرسة ( ر
صباحا – ً 12:30
ر
ظهرا ،والمجموعة الثانية
المباش وجها لوجه مع المعلمة) من الساعة 8:30
تتلق التعليم
ي
ً
عرصا (حيث أن المجموعات ستتناوب أيام الثالثاء) وسيتم تناوب
(ب) تتبع آلية التعلم عن بعد وذلك من الساعة 4:00 – 12:30
ً
يىل:
المجموعات وفقا لما ي
ً
صباحا ً 12:30-
ظهرا
األسبوع األول :األحد – الخميس (أ-أ-أ) ( /ب-ب) يف المدرسة من الساعة 8:30
األسبوع األول :األحد – الخميس (ب-ب-ب) ( /أ-أ) تعلم عن بعد من الساعة  4:00-12:30عرصاً
ً
صباحا ً 12:30-
ظهرا
الثان :األحد – الخميس (أ-أ) ( /ب-ب-ب) يف المدرسة من الساعة 8:30
األسبوع
ي
األسبوع الثان :األحد – الخميس (ب-ب) ( /أ-أ-أ) تعلم عن بعد من الساعة  4:00-12:30عرصاً
ي
الثان عش:
 oالصفوف من األول –
ي
هجي) ،وسيتم تقسيم الفصول الدر ّ
ر
مجموعتي
اسية إل
المباش يف المدرسة والتعلم عن بعد (تعليم
يكون دوام الطلبة مزي ج من التعلم
ر
ر
أسبوعي كما هو موضح ادناه:
.
مدار
عىل
المجموعات
ستتناوب
االجتماع
أ و ب لتحقيق قواعد التباعد
ر
ي
ً
صباحا – ً 2:25
ظهرا
األسبوع األول :األحد – الخميس (أ-أ-أ) ( /ب-ب) يف المدرسة من الساعة 8:00
ً
صباحا – ً 2:25
ظهرا
األسبوع األول :األحد – الخميس (ب-ب-ب) ( /أ-أ) تعلم عن بعد من الساعة 8:00
ً
صباحا – ً 2:25
ظهرا
الثان :األحد – الخميس (أ-أ) ( /ب-ب-ب) يف المدرسة من الساعة 8:00
األسبوع
ي
ً
صباحا –  2:25ظهراً
/
:
الثان األحد – الخميس (ب-ب) (أ-أ-أ) تعلم عن بعد من الساعة 8:00
األسبوع
ي
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ُ
كيف سيكون التعلم عن بعد؟

ً
المتامن وغت ر
مزيجا من التعلم ر
المتامن .سيحصل الطالب ف المتل عىل نفس الدروس الموجودة ف الفصل الدر ّ
اس من خالل
سيكون
ر
ي
ي
ي
ر
البث المباش باإلضافة إل الدروس المسجلة لموضوعات معينة.


كيف ستبدو الفصول الدراسية؟

تجهت جميع الفصول الدراسية من  1إل  12لضمان
حي تم
ر
ستكون الطاقة االستيعابية يف صفوف الروضة فقط  10طالب من كل شعبة .يف ر
مسافة  1.5ر
والمعلمي.
مت ربي الطالب
ر


ماذا عن آلية الحضور واالنرصاف؟

بكامتات التصوير الحراري .سنقوم باإلجراءات الالزمة ألي طالب أو موظف تكون درجة حرارته أعىل من  37.5درجة
سيتم تزويد المدرسة
ر
الصباح ومرة أخرى قبل الوصول إل المبت .سنقوم
مئوية .سيتم فحص درجة حرارة طالب الحافالت قبل صعود الحافلة أثناء االستالم
ي
ً
صباحا) وذلك من أجل التقليل من االزدحام عىل البوابات كما سيتم
بتمديد توقيت الوصول يف الصباح ما ربي الساعة (8:00/7:45-7:00
تخصيص بوابات مختلفة للسماح بدخول الطلبة وذلك حسب الصفوف.
ً
ً
ً
متأخرا نفس اإلجراءات المذكورة أعاله .سيغادر طلبة الحافالت وفقا لجدول خاص
مبكرا أو يصلون
سيتبع الطالب الذين يغادرون المدرسة
وذلك ً
بناء عىل رقم الحافلة لتجنب االزدحام .لن يسمح ألولياء األمور بالتواجد داخل مبت المدرسة أثناء أوقات االستالم والتوصيل.


هل ستكون هناك اسياحات؟ ماذا عن المقصف؟

ستاحة بشكل تناوب مع تحقيق التباعد االجتماع اآلمن البالغ  1.5ر
اسية وستكون أوقات اال ر
سيتناول الطلبة الطعام داخل الفصول الدر ّ
مت
ي
ي
ر
من المسافات ربي الطالب من نفس الصف و  2مت من المسافة ربي الطالب من صفوف مختلفة .سيتم فتح المقصف للصفوف 12-3
ً
ر
والمشوبات ألبنائهم إل جانب أوانيهم البالستيكية اآلمنة .يجب عىل
توفت الطعام
لألطعمة المعبأة مسبقا فقط .ننصح أولياء األمور ب ر
األطفال عدم مشاركة الطعام.
ال يسمح بدفع مبالغ نقدية  ،وسوف يقوم الطالب بالدفع باستخدام هوية المدرسة الخاصة بهم مع الرصيد المعاد شحنه.


ّ
اك؟
هل سيتم تعديل محتوى المنهاج للسنة الدراسية القادمة الستيعاب ر
تأثي كوفيد  19عىل التعليم اإلدر ي

ً
اس وبناء عىل ذلك  ،سيتم تعديل
نعم  ،سيتم تعديل محتوى المناهج وفقا الحتياجات الطلبة  ،سيتم تقييم جميع الطلبة يف بداية العام الدر ي
المناهج والتدريس لتالئم االحتياجات المحددة.


هل سيكون آلية خاصة لتعليم طلبة ذوي صعوبات التعلم؟

ً
نعم ،سيتم التعامل مع جميع الطالب ذوي صعوبات التعلم وفقا لسياسة المدرسة .سيتم النظر يف ملفات الطلبة ذوي صعوبات التعلم
يوم.
والحاالت المتقدمة منها ووضع خطط خاصة بهم وقد يطلب منهم الحضور إل المدرسة بشكل ي


ً
هل باستطاعة الطلبة التعاون مع زمالئهم من داخل المبن خالل المنصات اإللكيونية ومن خارج المبن أيضا؟

بإمكان الطلبة التعاون مع زمالئهم ولكن بشكل حذر .لن يكون هناك مجموعات كما كان قبل كوفيد  ،19سيكون هناك تعاون ربي الطلبة
ً
أيضا التعاون مع زمالئهم عت المنصات اإل ر
لكتونية ولكن بشكل محدود.
االجتماع ،وبإمكانهم
داخل المدرسة ولكن مع الحفاظ عىل التباعد
ي
ومع ذلك ،سيتم السماح للطلبة التعاون مع زمالئهم بشكل منتظم عت المنصات وذلك بتواجد المعلم/المعلمة معهم.
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ابنن يف المرحلة الثانوية؟
ما هو
ر
البن /ي
التأثي عىل عدد الساعات المعتمدة للمواد ي

بعي االعتبار خالل التخطيط للعام القادم عدد الساعات والمواد المعتمدة لطلبة المرحلة الثانوية .سيكون بإمكان الطلبة
تأخذ المدرسة ر
َ
ر
استحقاق عدد الساعات المطلوبة الكامل والمطلوب من قبل  .NEASC/KHDAسنقوم بتويدكم بالمزيد من التفاصيل الحقا.


هجي؟
كيف ستكون آلية االختبارات يف طريقة التعليم ال ر

ر
ر
الت سيتم
سيتم إجراء االختبارات أثناء وجود الطلبة المباش يف المدرسة .سيتمكن الطالب من أداء االختبارات ضمن مجموعاتهم المحددة ي
ً
ر
تنظيمها ف بداية العام الدر ّ
تعاب من مرض شديد وليس بإمكانها الحضور إل المدرسة جسديا،
والت ي
ي
اس .أما بالنسبة للحاالت الخاصة ي
ي
ستقوم اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
 هل ُ
الموظفي والطلبة ارتداء الكمامات طوال الوقت؟
سيطلب من
ر
الثاب وما فوق) ارتداء الكمامات .يتم إعفاء الطلبة والموظف ري الذين يعانون
يجب عىل األطفال فوق سن  6سنوات (جميع طلبة الصف األول -ي
من حاالت طبية من استخدام الكمامة وذلك بشهادة طبية فقط .يمكن إزالة الكمامة أثناء تناول الطعام أو خالل األنشطة البدنية.
سيقوم الموظفون الذين هم عىل اتصال ر
وتعبت الوجه.
مباش مع األطفال باستخدام أقنعة شفافة /واقيات للوجه للتمكن من قراءة الشفاه
ر


هل سيكون هناك حصص لليبية البدنية؟

نعم ،سيكون هناك حصص ر
للتبية البدنية والرياضية مع الحفاظ عىل أنظمة السالمة.


والغي ميامنة؟
ما الفرق ربي التعليمات الميامنة
ر

ً
ر
المباشة والدروس المسجلة مسبقا.
سيكون هناك دمج ربي الحصص


وىل األمر بعد انتهاء الوقت المحدد؟
ماذا سيحدث إذا لم يتم اختيار طريقة التعليم من قبل ي

الهجي.
سيتم إدراج الطالب/الطالبة يف طريقة التعليم
ر


كيف سيتم تعيي مجموعات الطالب ف طريقة التعلم الهجي؟ هل سيتم إدراج األشقاء ً
معا؟
ر
ر
ي

معا ،ولكن من الممكن ان يكون غت ً
سنحاول قدر اإلمكان إدراج األشقاء ً
متاحا لبعض الصفوف.
ر


ه أفضل طريقة للحصول عىل مستجدات خطط إعادة الفتح؟
ما ي

ر
اإللكتوب المسجل ف قسم التسجيلّ .تم إرسال مستجدات العام الدر ّ
اس -2020
سيتم إرسال جميع المعلومات والمستجدات عت التيد
ي
ي
ي
ر
 )1( 2021يوم الخميس  16يوليو  ،2020وسيتم مشاركتكم آخر المستجدات يف النشة القادمة.


هل سيتم تعقيم أماكن التعلم واألسطح المشيكة عىل مدار اليوم لضمان السالمة؟

سيتم تنظيف وتعقيم مرافق المدرسة المستخدمة (المراحيض  ،المطبخ  ،ومناطق االنتظار  ،وما إل ذلك) كل ساعة أو بعد كل استخدام.
ً
ينطبق هذا أيضا عىل األماكن المستخدمة بشكل متكرر مثل مقابض األبواب وطاوالت الطعام ومساند المقاعد وما إل ذلك.
سيكون هناك تعقيم كامل للمدرسة قبل بداية العام الدر ّ
مباب المدرسة
ليوم لجميع مناطق وأسطح ي
اس وسيتم إجراء التنظيف والتعقيم ا ي
ي
دب للمدارس.
بلدية
إرشادات
مع
عقيم
والتطهت الفعال بعد االنتهاء من كل يوم .تتوافق عملية الت
ر
ي
ً
ّ
دب.
مباب المدرسة وذلك بعيدا عن متناول األطفال ،تم االعتماد والموافقة عىل المعقم من قبل بلدية ي
سوف يتم توزي ع معقمات اليد داخل ي
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ّ
المدرس؟
هل سيكون غرفة انتظار بعد انتهاء الدوام
ي

لن تتوفر خدمة غرفة االنتظار ،وعىل أولياء األمور اصطحاب أبنائهم يف الوقت المحدد للمغادرة.


ّ
الحمام؟
هل سيكون هناك مساعدة لطلبة الروضة داخل

ً
نظرا ألنظمة الصحة والسالمة المتعلقة بحماية الطفل وإجراءات كوفيد  ، 19عىل طلبة الروضة استخدام المرحاض بشكل مستقل ،سيكون
هناك موظفة يف الخدمة لضمان المساعدة ولكن دون أي تالمس.
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