
 

 

 

 

 

 

 

 

“The WOLF PACK goes the DISTANCE to make a DIFFERENCE!” 
 

  

 إعادة اإلتصال بأمان وعودة قوية

 األسئلة الشائعة لمجتمع مدرسة مارك وايت اإلبتدائية
 

لعشرسنوات وأكبر؟ الموهوبين والمتفوقين ؟-فقرات إضافية إيضاحية  * 

  

 التعليم اإلفتراضي  

 ؟2021-2020ما هي خطة العام الدراسي 

. وسيستمرالتعليم اإلفتراضي لجميع الطالب 2020أيلول )سبتمبر(    8إفتراضياً في    2021-2020سيبدأ جميع الطالب العام الدراسي  

سيبدأ   2020تشرين األول)أكتوبر(    19وفي يوم االثنين الموافق    .2020تشرين األول)أكتوبر(    16الجمعة   لمدة ستة أسابيع حتى يوم  

في    19-كوفيد   شخصي( لجميع الطالب. ومع ذلك فإن هذا التاريخ قابل للتغيير بناًء على ظروف وباءاللحضور  )ا  التعليم وجهاً لوجه

 جميع أنحاء مدينة هيوستن والتوصيات من مسؤولي الصحة المحليين والفدراليين والوالية.

 

 ما هو الجدول الزمني؟

 )افتراضياً فقط(: أول يوم دراسي 2020أيلول )سبتمبر(  8 •

 * : يبدأ التعليم وجًها لوجه)الحضور شخصياً(2020أكتوبر(  تشرين األول) 19 •

كانون الثاني )يناير(: الفصل األول من التعلم عن بُعد للطالب / أولياء األمور الذين يختارون    29 -أيلول)سبتمبر(  8   •

كانون   29األمور خيار إختيار التعليم عن بُعد لفصل الخريف )حتى  أولياء * سيكون لدىالتعليم عبر اإلنترنت فقط. 

 .حزيران)يونيو( 11)حتى الثاني)يناير( أو للعام الدراسي بأكمله 

أب )أغسطس( سيتلقى أولياء األمور مكالمة هاتفية من المنطقة التعليمية  يطلبون منهم تحديد خيارهم للعام الدراسي   24عتباراً من وإ

 :أولياء األمور تحديد أحد الخيارات التالية . وسيُطلب من2020-2021

 الخيار األول: التعلم داخل المدرسة •

 ني: التعلم اإلفتراضي الخيار الثا •

 .ختيارهمإألولياء األمور تغيّير  بعد كل فترة تقدير الدرجات التي مدتها ستة أسابيع يمكن

 

 المطلوب من أولياء األمور الذين يقررون مواصلة التعليم عن بُعد؟ هوما

إ تفاق اإللتزام بالتعلم اإلفتراضي  عونإفتراضي يحدد التوقعات ويوق  درسيجب على أولياء األمور الذين يختارون هذا الخيار حضور 

 .للفصل الدراسي

 

 كيف يحصل أولياء األمورعلى التكنولوجيا ألطفالهم أثناء التعلم اإلفتراضي؟

المدرسة فيما يتعلق بالتكنولوجيا. سيتصل المعلمون بجميع العائالت قبل بداية    سيتم اإلتصال بأولياء األمور من قبل معلمهم أوموظفي

 .المدرسة لإلستفسارعن اإلحتياجات التكنولوجية

 

 كيف سيتم  وضع الدرجات؟

   سيتبع الطالب الملتحقون بالتعليم عن بٌعد  نفس تعليمات وضع الدرجات التي يتم إتباعها في  التعليم وجها لوجة)الحضورالشخصي(.

سيتلقى المعلمون الدعم والتوجيه بشأن ممارسات فعالة لوضع الدرجات لضمان إتباع توجيهات وضع درحات التقدير في كال 

 .سيقوم المعلمين بنشر الدرجات أسبوعيا  النموذجين التعليميين. 
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 :معلومات إضافية عن الدرجات

 .2021-2020سيتم أخذ الدرجات خالل كل دورة درجات للعام الدراسي  •

 سيتم إستخدام جميع درجات الدورة في حساب المتوسط النهائي ألي فصل.  •

سيقوم المعلمون بتسجيل الدرجات التي ستكون متاحة ألولياء األمور والطالب للوصول إليها من خالل بوابة المنطقة  •

لحصول على  )يرجى اإلتصال بمعلم طفلك ل  HISD Connect Parent Portal)( ألولياء األمور)HISDالتعليمية)

 معلومات الدخول( 

  

 كيف سيتم أخذ الحضور؟   

 :سيتم إعتبار الطالب المشاركين في التعلم اليومي كما هو موضح أدناه "حاضرين" ولن يتم تأشيرهم على أنهم غائبون

 سية.وإكمال القراءة المستقلة وعمل المهام المدر ( للتعلمHISD( ونظام إدارةالمنطقة التعليم)HUB) المشاركة في •

( كجزء من التعليم المباشر أو مع مجموعة صغيرة و/أو تقديم المهمة  Microsoft Teamsالتفاعل مع المعلم بواسطة ) •

 (. HUB)المهام( عبر)

( يمكن للطالب إرسال المهام الدراسية  بواسطة رسائل البريد اإللكتروني أو الصور أو  HUBعندما يتعذر اإلرسال بواسطة ) •

   المؤتمرات الهاتفية أو نماذج أخرى من التوثيق.

 

م بعد الظهر سيتم وضع عالمة على أنه   2:30الطالب الذين لم يلبوا أحد المتطلبات الثالثة المذكورة أعاله على األقل بحلول الساعة  

. مساء  في نفس اليوم  11:59بحلول الساعة    ةمن قبل معلمعين  يمكن حل الغياب إذا شارك الطالب في التعلم اليومي المغائبون.  

( بواسطة  بالغياب  إشعاراً  والطالب  األمور  أولياء  الساعة   (School Messengerسيتلقى  يومياً    6:00بعد  التذكير مساًء  وسيتم 

يوم االثنين   بوع كاملة  . إذا كان الطالب مشاركاً في التعلم عن بُعد وأكمل أنشطة التعلم طوال األسبفرصة حل مشكلة الغياب ذلك اليوم

الثالثاء الى يام  ولم يقم بتسجيل الدخول حتى نهاية األسبوع فسيتم وضع عالمة "حاضر" ليوم االثنين فقط ويتم إحتسابة "غائب" أل 

يقل يتطلب من الطالب حضور ما ال   (HISDفي هيوستن)  الجمعة. ال يزال قانون الوالية وسياسة المنطقة التعليمية المستقلة للمداس

٪ من الفضول الدراسية للحصول على اإلئتمان والترقية. سيتم إحتساب الحضورعن بٌعد بنفس طريقة الحضور في المدرسة  90عن 

 .)وجهاً لوجه( في تلبية هذا الشرط

 

 كيف سيبدو اليوم؟ 

 ( .HUBفي درس المعلم في )من أجل تسهيل األمور لك سيتم توفير جدول تعليمي من قبل معلم الفصل الدراسي لطفلك وسيتم نشره 

 

 ما هو الدعم الذي سيُقدم للتعلم عن بُعد؟

Microsoft Teams 

هي منصة رقمية توفر اإلتصال والتعاون إفتراضياً بين الطالب والمعلمين. ويمكن تزويد الطالب بالدعم المستمر  (Microsoft Teamsأن)

 .جتماعات الفيديو والصوت والفعاليات المباشرة و تعزيز تجربة التعلم من خالل المحادثات وإ

 

(  Microsoft Teamsكنظام أساسي للمنطقة التعليمية للتواصل مع الطالب. ومن خالل) (Microsoft Teams: سيتم إستخدام )اإلستخدام

 .األخرى سيتمكن المعلمون من توفير التعليم اإلفتراضي والدعم المستمر للطالب وإحتياجات الطالب التواصلية  

 

 :أين تحصل على الدعم •

o تدريب أكاديمي على تكنولوجيا التعليم(Academic Instructional Technology Training) 

o دعم (Microsoft Teams ) 

o (تدريبMicrosoft Teams(ل)Office 365 ) 
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The HUB (itsLearning) 

  

هو نظام إدارة التعلم بالمنطقة التعيمية. المنصة التي توفر الوصول إلى موارد رقمية متعددة   (itslearning) المعروف أيضاً باسم (HUBال)

اء  لتخصيص التعلم من خالل خطط الدروس الرقمية التي قام بإنشائها المعلمون وقسم المناهج.  ويمكن للمعلمين إستخدام النظام األساسي إلنش

 .رد مع الزمالء والطالبالواجبات الدراسية وتصنيفها ومشاركة الموا

( للطالب بالوصول إلى المواد التعليمية والدورات الدراسية والكتب المدرسية من أي جهاز وطوال أيام األسبوع  HUB) : يسمحاإلستخدام

الفصل  وعلى مدار الساعة ويوضح إتقانهم لموضوع ما. ويمكن للطالب إرسال مهامهم ومشاريعهم والتعاون والتواصل مع زمالئهم في 

 الدراسي وإنشاء المدونات ومنصات مناقشة وحافظات إلكترونية.

o   

 :ين تحصل على الدعمأ •

o تدريب أكاديمي على تكنولوجيا التعليم(Academic Instructional Technology Training) 

o ( دعمitsLearning) 

 

 أدوات إضافية 

Office 365 

 :أين تحصل على الدعم •

o  تكنولوجيا التعليمتدريب أكاديمي على(Academic Instructional Technology Training) 

o (تدريبMicrosoft Teams(ل)Office 365 ) 

o  (إرشاداتOffice 365 (للطالب لتشغيل )YouTube Playlist) 

 

GSuite 

 :أين تحصل على الدعم •

 

o (مركزGoogle for Education Teacher Center ) 

o المهارات الرقمية التطبيقية للطالب 

 

 ماذا يجب أن نقوم به بشأن اللوازم المدرسية؟

لوجة)الحضور  وجها  التعلم  إستئناف  يتم  عندما   إضافية  لوازم  الصفوف  مستويات  تتطلب  قد  أدناه.  في  اإلفتراضي  التعلم  وازم  قائمةل 

 الخ.   H-E-B و Target و WalMart مثل) الشخصي(. ويمكن للوالدين شراء مستلزمات من المتجر وحسسب إختيارهم

 مستلزمات التعلم اإلفتراضي

 

 ( composition notebooks or spiral notebooksدفاتر )  4 •

 أقالم رصاص وممحاة •

 ( Pencil sharpenerالبراية) •

 ( Crayonsأقالم تلوين) •

 ( Markersاقالم تأشير) •

 صمغ •

 ( Construction paperالورق المقوى) •

• Loose leaf paper 

 مقص  •

 ورق أبيض عادي •
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 (Color pencilsم تلوين)أقال •

 

 بمن أتصل في حالة لدّي أسئلة؟

 .طالع على الجدول أدناه للحصول على معلومات اإلتصالإليرجى ا

 

 البريد اإللكتروني  رقم الهانف  أألسم الوظيفة

 Lisa Hernandez 713-556-6571 LHERNA15@houstonisd.org المديره

 Marilyn مساعدة المديرة

DelBosque 

713-556-6571 MDELBOSQ@houstonisd.org 

 Danitra المنسق التعليمي  

Davenport 

713-556-6571 DDAVIS28@houstonisd.org 

 Ana Narvaez 713-556-6571 ANA.NARVAEZ@houstonisd.org مديرة أعمال المدرسة 

مستشار/الموهولين  

 والمتفوقين  

Garland Spiller 713-556-6571 GSPILLER@houstonisd.org 

 Gleniite James 713-556-6571 GJAMES3@houstonisd.org المسجل

 

 

 هل ستكون المواد الورقية متوفرة؟

تكنولوجيا يرجى سيكون الورق متاحاً فقط ألولئك الذين ليس لديهم تكنولوجيا. سيتم تقديم التعليم بشكل أساسي إفتراضياً. إذا لم يكن لديك  

 .إبالغ معلم الطفل

 

 شخصيا (  الحضور  العودة وجهاَ لوجة)

 ما هي المعلومات التي سيتم إستخدامها لتحديد ما إذا كان سيتم اإلحتفاظ بالتاريخ المستهدف أو تأخيره؟ 

والمحليين وعلى مستوى الوالية وستجري التعديالت    التعليمية على إتصال وثيق مع مسؤولي الصحة والتعليم الفيدراليين  ستبقى المنطقة

 .19-الالزمة على التواريخ المستهدفة للتعليم الشخصي إذا تغيرت ظروف وباء كوفيد

 

 ما هي خطة عودة أعضاء هيئة التدريس الى المدرسة؟

إفتراضياً.   سيعود جميع الموظفين آب)أغسطس(. سيباشر المعلمون العمل    24( سيكون  HISDالمنطقة التعيمية) اليوم األول لمعلمي

 آب)أغسطس(. 24اآلخرين إلى المكتب في 

 

 ما هي سياسات السالمة المتخذة في مدرستنا ومنشاتنا؟

(والطالب والزائرين HISDالشخصي ستشمل سياسات السالمة مطالبة جميع موظفي المنطقة التعليمية)عند إستئناف التعليم بالحضور

إنتظام وممارسة  التباعد الجسدي. ستوفر المنطقة التعليمية ما يكفي  بالخضوع لفحوصات الدخول وإرتداء أغطية الوجه وغسل اليدين ب

  من صابون اليد والمناشف والمناديل لورقية ومعقم اليدين والمطهرات لتغطية التنظيف المتكرر للمناطق العالية اللمس. باإلضافة إلى ذلك 

 ات الغذائية وموظفي التعليم الخاص إرتداء القفازات.   سيكون من اإللزامي للممرضات وموظفي الحراسة والعاملين في مجال الخدم

 

 عدد زوار المدارس؟سيتم الحد من هل 

 ً  .نعم.  يجب على الزوار تحديد موعد مسبقا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“The WOLF PACK goes the DISTANCE to make a DIFFERENCE!” 
 

 

 التياعد الجسدي؟  ما الذي يجب أن تكون عليه الفصول الدراسية لضمان تدابير

.  الجمعيات الطالبية ستعقد  وهذا سيؤثر على نسبة المعلمين إلى الطالب  الفصول الدراسية لضمان التباعد الجسدييجب إعادة ترتيب    

إفتراضياً. يجب على جميع الموظفين والطالب في المدرسة إتباع السياسات الخاصة بالعدوى وبالمناطق العالية اللمس . سنحد من الزوار  

حدثة. سننشئ أيًضا مناطق عزل للطالب والبالغين الذين يتم اإلبالغ عنهم أثناء  عنا بإجراءات الزيارة المُ وسيكون لدينا فريق إلبالغ مجتم 

 .فحص الدخول

 

 كيف سيتم ضمان تدابير التباعد الجسدي في الحافالت المدرسية؟

وسننقل   (.HISDقة التعليمية)في المنط ( ستتبع إرشادات السالمة التي وضعها قسم خدمات النقلHISDحافالت المنطقة التعليمية)

 .اإلقتراحات لشركاءنا في النقل الخاص. نحث شركائنا في النقل الخاص على تعزيز سياسات التنظيف وتنفيذ التباعد الجسدي

 

 أي من الطالب سيكون مؤهال  للنقل؟

وطالب  والطالب الذين بدون مأوى  م الخاص  على طالب التعليسيقتصر النقل  وبما أن التباعد الجسدي يقلل بشكل كبير من سعة الحافلة   

تعليم   للحصول على  المؤهلين  اإلبتدائية  لوجهةالمدارس  فقط. وسيقوم    وجها  الدراسي  الفصل  بتنفيذ خطط طوارئ في  أيضاً  النقل  قسم 

 .19- عليهم حالة مفترضة أو مؤكدة من وباء كوفيد الذين ستظهر لالستجابة لسائقي الحافالت الطالبية 

 

التعليمية)  والصيانة والعمليات في شأتنالمموظفي  سيتبع   فيما  (HISDالمنطقة  السيطرة على األمراض والوقاية منها  إرشادات مراكز 

 يتعلق بالتنظيف والصرف الصحي وتطهير منشأت المنطقة التعليمية. وستوفر المنطقة التعليمية ما يكفي من صابون اليد والمناشف والمناديل

 .دين والمطهرات لتغطية التنظيف المتكرر للمناطق العالية اللمسالورقية ومعقم الي

 

 هل ستقدم الوجبات الغذائية للطالب في المدرسة؟ 

خدمات التغذية وجبات اإلفطار والغداء والوجبات الخفيفة وعشاء ما بعد المدرسة في الفصول   السخصي سيقدم قسمعند بدء التعليم بالحضور

للطالب   التعلم  للالدراسية  في  ً مشاركين  وجبات)و.  شخصيا الرصيف(  Curbsideستكون  التعلم   بجانب  في  المسجلين  للطالب  متاحة 

فتراضي. سيستمر الموظفون في تلبية اإلحتياجات الصحية والطبية واإلحتياجات الغذائية الخاصة بالطالب باإلضافة إلى المسائل ذات  اإل

 .السطوحالعالقة بالحساسية. وسيتبع موظفوا القسم توصيات النظافة الصحية العامة وتعزيز التنظيف وتطهير

 

 فية في الخريف؟  كيف ستكون األنشطة الالمنهجية واإلضا

 ستتبع األنشطة اإلضافية والالصفية نفس ممارسات السالمة المستخدمة في المدرسة خالل اليوم الدراسي. سيتم إستئناف األنشطة الالمنهجية

جيهات  سيُعمل على تقليل أحجام الصفوف في الفصول اإلضافية وعلى والحفاظ على توشخصياً وفي المدرسة عندما يبدأ التعليم بالحضور

 التباعد الجسدي  

 

 هل سيتم القيام بأي رحالت ميدانية في الخريف؟

ت  لن يتم القيام بالرحالت الميدانية لجميع مستويات الصفوف حتى تستلم المنطقة التعليمية التوجيهات التي تعتبر أن زيارة الطالب للمنشأ

 ( آمنة.  HISDالغير التابعة للمنطقة التعليمية)

 

 

 

 

 


