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عزيزي األسر،
نأمل أن تكونوا على ما يرام ونحن جميعا نبحر في هذا الوقت غير المسبوق في التعليم والمجتمع .نأمل أن توفر المعلومات أدناه بعض اإلرشادات في "الحفاظ
على التعلم على قيد الحياة" في المنزل .كما تم مشاركة هذه المعلومات مع المعلمين اليوم وهدفنا من مشاركتها معك هو ضمان أن الطالب واألسر على نفس
الصفحة فيما يتعلق بالتوقعات .ال توجد إجابة واحدة صحيحة حول كيفية القيام بذلك ولكننا نتشاطر هدفًا مشتر ًكا :جميعًا نتمنى األفضل لطالبنا أثناء عدم
وجودهم في المدرسة .المرونة أمر أساسي مع استمرار تغير األمور وتحولها .سنواصل التواصل معك مباشرة ونشجعك على التواصل عبر البريد اإللكتروني
مع معلم طفلك أو مديرالمدرسة إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات .معا ،سوف نتخطى هذا!
سيتم ترجمة هذه الرسالة إلى لغات متعددة ونشرها على صفحة الويب الخاصة بنا في  18مارس .2020
دعم المشورة
واجهة خدمة اإلحالة
ه ذا هو الوقت المجهدة والدعم متاح لك ولعائلتك .إذا كان شخص ما في عائلة فرانكلين ،بما في ذلك طفلك في أزمة ،حيث أنهم يشكلون تهديدا ألنفسهم أو
لآلخرين ،يجب عليك االتصال  .911كما هو الحال دائما ،إذا كنت تشعر أن شخصا ما في عائلة فرانكلين الخاص بك ،بما في ذلك طفلك سوف تستفيد من
خدمات الصحة النفسية للمرضى الخارجيين ونحن نشجعكم على االستفادة من خدمة اإلحالة واجهة ،والتي هي مجانية لجميع سكان فرانكلين.
التعليم والتعلم
البنود اللوجستية:
 .1بطاقات التقرير (ما قبل الك واالبتدائية)
 .aسيتم إنشاء بطاقات التقرير وإرسالها إلى المنزل عند العودة إلى المدرسة.
 .bكما ستُرسل التقارير المرحلية إلى الوطن عند العودة من المدرسة.
 .2الدرجات
 .aيتم تعليق الدرجات حتى نعود من المدرسة .قد يقدم المعلمون مالحظات حول أي شيء يختاره الطالب للمشاركة إلكترونيًا أثناء وجودهم
خارج المدرسة.
ً
 .bوقد طلب من المعلمين الستكمال أي درجات للمهام التي تم تشغيلها أو بحلول يوم الخميس  12مارس .إذا كان ذلك مناسبا ،سيتم إرسال
المالحظات إلى الطالب واألسر إلكترونياً.
 .cسيتم مراجعة تواريخ البطاقة ،وما إلى ذلك ،وتنقيحها حسب الحاجة عند العودة إلى المدرسة
توقعات المعلمين للحفاظ على التعلم على قيد الحياة:
االتصاالت
 .1سيتم التحقق من المعلمين ومديري المدارس بريدهم اإللكتروني يوميًا .يجب أن تأتي الردود لك في فترة زمنية معقولة ،ولكن يرجى فهم أنهم أيضا
يتعاملون مع آثار الفيروس التاجي في منازلهم.
 .2سيقوم المعلمون بالتواصل مع الطالب والعائالت إلعادة االتصال .لقد طلبنا منهم إنشاء عملية تسجيل وصول روتينية يمكن التنبؤ بها .ونحن نعتقد
أنه من األهمية بمكان أن يحافظ الطالب والمعلمون على الروابط التي تم تشكيلها .العالقات هي أهم جانب من جوانب الشراكة بين المنزل
والمدرسة ،وخاصة في أوقات التوتر ،مثل هذا اإلغالق المطول غير العادي للمدرسة.
 .3قد تسمع أيضًا من مستشاري تعديل المدرسة ومدرسي التعليم الخاص والمتخصصين ومدرسي الفنون الموحدة وما إلى ذلك .مرة أخرى ،الهدف هو
الحفاظ على الروابط مع طالبنا .مساعدتكم في تسهيل هذا هو موضع تقدير كبير.

 .4إذا كان لديك حاجة محددة يمكننا المساعدة في ذلك ،يرجى إرسال بريد إلكتروني أو التواصل مع معلم طفلك أو مديرالمدرسة .نحن هنا لمساعدة
ودعم الطالب واألسر على حد سواء .نحن نهتم بعمق ونفتقد طالبنا.
تعليمة:
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7

والهدف من "الحفاظ على التعلم على قيد الحياة" هو توفير فرص وموارد اإلثراء للطالب واألسر .يجب أال يكون هناك تعليم جديد أو أمامي خالل
الوقت الذي نكون فيه خارج المدرسة .في حين أننا نعمل على السماح لـ  koohemohhCباالقتراض وربط العائالت بالوصول إلى اإلنترنت
منخفض التكلفة  ،ال يحصل جميع الطالب على الدعم التعليمي الذي يحتاجونه إلكمال  /تعلم عمل جديد .لذلك ،يتم التركيز على اإلثراء والممارسة
والعمق.
سوف تبدأ قريبا في رؤية المعلمين تقاسم الموارد معك إلى "الحفاظ على التعلم على قيد الحياة" .قد تأتي هذه الموارد من صفحة التعلم SPF
الجديدة  ،والموارد المنسقة ( EDPDقريبا)  ،أو من المعلم  /الفريق  /الصف.
 .aهذا ليس دورة تدريبية عبر اإلنترنت .هو اإلثراء وفرص التعلم البديلة.
نحن ال ننقل مسؤولية التعلم أو التعليم المنزلي إلى األسر.
هذه األنشطة اختيارية للعائالت وال يلزم مشاركة الطالب .نحن نشجعها ،قدر اإلمكان لعائلتك.
نحن نشجعك على وضع روتين منتظم مع أطفالك ونأمل أن تختار المشاركة في بعض اقتراحات النشاط القادمة في طريقك .تتم مشاركة جدول عينة
لألطفال األصغر سنا ً في قسم موارد العائلة في صفحة تعلم .FSP
المواد التي تتلقاها لن تكرر يوم دراسي عادي.
يرجى التواصل مع مدير طفلك إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى اإلنترنت .هناك بعض الخيارات منخفضة التكلفة المتاحة لك.

أعضاء هيئة التدريس لدينا حريصة على التواصل مع الطالب و  /وقد تم التخطيط بنشاط من المنزل لتوفير الموارد لألطفال .بالنسبة لنا ،كان من المشجع
والمشجع التواصل مع المئات من معلمينا في جميع أنحاء المنطقة خالل مكالمتين افتراضيتين مباشرتين في وقت سابق اليوم .نحن جميعا نستثمر في دعم
الطالب خالل هذا الوقت العصيب.
للحصول على أسئلة حول خطة التعلم  ،FSPيرجى االتصال بمعلمة طفلك أو مديرها أو مساعد المشرف على التعليم والتعلم ،الدكتورة جويس إدواردز
(.)mpnaoprilkoawC@jwdr.wme
خدمات الطالب
اإلحاالت الجديدة /األهلية األولية:
سنقوم ،جنبا إلى جنب مع المدارس األخرى في الكومنولث ،بتجميد التقييم واإلحالة والجداول الزمنية لتوزيع خطة التعليم الفردية لجميع الطالب في دورة
اإلحالة أثناء إغالق المدرسة .وهذا يعني أنه بمجرد فتح المدارس مرة أخرى ،ستبدأ الجداول الزمنية كما هو مطلوب بموجب لوائح الواليات واللوائح
االتحادية.
المراجعات السنوية /التقييمات في طور المعالجة:
سنقوم ،جنبا إلى جنب مع المدارس األخرى في الكومنولث ،بتجميد التقييم ،والمراجعة السنوية ،والجداول الزمنية لتوزيع خطة التعليم الفردية لجميع الطالب
على  sDSrو  r504أثناء إغالق المدارس .وهذا يعني أنه بمجرد فتح المدارس مرة أخرى ،ستبدأ الجداول الزمنية كما هو مطلوب بموجب لوائح الواليات
واللوائح االتحادية .سيعمل رؤساء األفرقة مع العائالت لفهم أثر اإلغالق على الطالب وإعادة جدولة االجتماعات.
خدمات  ABAالرئيسية:
سيتم تعليق خدمات  ABAالرئيسية الممولة من مدارس فرانكلين العامة حتى إشعار آخر.
المنزل  /مستشفى الدروس الخصوصية:
المنزل والمستشفى الدروس الخصوصية يحدث خارج المباني المدرسية ،وعلى هذا النحو ،يمكن لألسر أن تقرر ما إذا كانت سوف تسمح للموظفين الدروس
الخصوصية في منازلهم .وكممارسة ،ال توفر مدارس فرانكلين العامة دروسا ً خصوصية عندما ال تكون المدرسة في حالة انعقاد .بالنسبة للطالب الذين
سا منزلية أو مستشفى  ،يرجى فهم أن قدرتنا على إرسال مقدمي الخدمات المتعاقدين إلى المنازل تتوقف على صحة الطالب والموظفين
يتلقون حاليًا درو ً
وعافيتهم وفقًا للمبادئ التوجيهية للدولة ومراكز السيطرة على األمراض.
 / OOEالمواضع السكنية:
بالنسب ة للطالب في اليوم خارج المنطقة أو أماكن اإلقامة  ،ستتبع مدارس فرانكلين العامة توصيات الحضور الخاصة بالمدرسة أو المنشأة الفردية .إذا كانت
المدرسة النهارية خارج المنطقة في حالة انعقاد ،فسنستمر في نقل طفلك.

 365يوم الم ّكن ة إقامة:
بالنسبة للطالب في أماكن اإلقامة لمدة  365يو ًما  ،ستتبع مدارس فرانكلين العامة توصيات الحضور الخاصة بالمدرسة أو المنشأة الفردية.
للحصول على أسئلة حول الخدمات الطالبية ،يرجى االتصال بجهة االتصال الخاصة بطفلك أو مقدم الخدمة أو المدير أو مدير الخدمات الطالبية ،السيدة بوال
مارانو (.)eaoawhdlkoawC@jwdr.wme
تطوير اللغة اإلنجليزية
سيقوم معلمون من اللغة اإلنجليزية كقسم للغة الثانية بالتواصل مع العائالت من خالل المعلومات والمواد الداعمة في وقت الحق من هذا األسبوع.
مر ة أخرى ،ال يمكننا أن نؤكد بما فيه الكفاية أن هدفنا لهذه المرة خارج المدرسة هو الحفاظ على العالقات اإليجابية التي تربطنا بالطالب .نحن هنا للمساعدة
والترحيب بتعليقاتكم واقتراحاتكم .وهذه الحالة جديدة بالنسبة لنا جميعا ،وتعاونكم موضع تشجيع وترحيب .أرجوك اعتني بنفسك وبعائلتك
مع وافر االحترام،
مدارس فرانكلين العامة

