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اليوم األول للتعلم وجهًا لوجة: 19 تشرين األول/أكتوبر

دليل أولياء األمور

كيف حتدد إختيار التعلم باحلضور الشخصي أو إفتراضيًا؟ 

سيكون لدى أولياء األمور من اإلثنني 21 أيلول/سبتمبر وحتى اجلمعة 25 أيلول/سبتمبر إلختياراتهم.  ●
●  ميكن اإلختيار من خالل )HISD’s Connect Parent Portal(. وميكن احلصول على التعليميات الكاملة من: 

HoustonISD.org/LearningOption
 ●  يجب على أولياء األمور الذين لم يسجلوا حلد األن للوصول إلى بوابة أولياء األمور إستخدام رمز الدخول املقدم من املدرسة

إلنشاء حساباتهم عبر اإلنترنت.
عند تقدمي اإلختيار سيكون اإلختيار نهائيًا لفترة األسابيع الستة احلالية وال ميكن حتديثة حتى يتم فتح نافذة حتديد اإلختيار مرة أخرى.  ●
الطالب الذين لم يتم حتديد إختيارهم بحلول املوعد النهائي سيتم إختيارهم تلقائيًا )أوتوماتيكيًا( للتعلم الشخصي ألغراض التخطيط.  ●

كيف سيكون علية التعلم يف املدرسة يف املنطقة التعليمية )HISD(؟  

معلم معتمد سيقدم التعليم بالحضور الشخصي للطالب.   ●
سيتم  إتباع التباعد الجسدي في الفصول الدراسية والممرات والمناطق العامة وفي جميع أنحاء المبنى في الداخل والخارج.   ●

سيتم التنظيف اليومي المكثف في جميع أنحاء المدرسة مع التركيزعلى األسطح العالية اللمس.  ●
تم تركيب محطات لتعقيم األيدي والزجاج الشبكي في المدارس.  ●

سيتم تقديم وجبتي اإلفطار والغداء في الفصل الدراسي في المدارس االبتدائية.  ●
سيتم إجراء فحصوات درجة الحرارة يومياً لكل شخص في المدرسة )أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين والطالب(.  ●

تطبيق سياسات السالمة ووضع الالفتات في جميع أنحاء المدرسة.  ●
 ●  إذا تم تحديد حاالت من فيروس كوفيد 19 فسيتم إغالق / تعقيم المدارس. وسيتم تقديم اإلخطارات ألولياء األمور والطالب 

المتأثرين إذا كان من المحتمل تعرضهم. وسوف يتحول التعلم إلى التعلم اإلفتراضي إذا تم إغالق المدرسة.
سُيطلب من الطالب والموظفين وأي شخص في المدرسة إرتداء األقنعة في جميع األوقات والتي سيتم توفيرها يوميًا.  ●
●  سيتبع الطالب جدولهم اليومي بما في ذلك جميع الدروس المختارة و/ أوالمحددة باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية إن وجدت.

 ●   أن ساعات التعلم الشخصي كما يلي:
 االبتدائية: 7:30 صباحًا- 3 مساءً | الروضة-الصف الثامن  والمدارس المتوسطة: 8:30 صباحًا- 4 مساًء | 

المدارس الثانوية: 8:30 صباحًا - 10: 4 مساًء.
 ●  سيتم توفير وسائل النقل لطالب التعليم اخلاص واملشردين واملدارس اإلبتدائية وطالب املدارس املتخصصة. ورمبا تقدمي خدمة  النقل

أيضاً لبعض الطالب يف املدارس املتوسطة أو الذين يعيشون على إمتداد الطرق العالية اخلطورة إذا توفرت املوارد. 
 ●  سيُحدد عدد الطالب المشاركين في التعليم وجهاً لوجه نوع الجدول الزمني الذي ستتبعة المدرسة مثل الجدول الزمني

 المختلط أو بالتناوب.

كيف سيكون علية التعليم اإلفتراضي يف املنطقة التعليمية )HISD(؟  

سيستمر المعلمون المعتمدين في تقديم التعليم اإلفتراضي للطالب.    ●
 ●  يمكن للطالب التفاعل مع معلميهم أثناء الدروس القصيرة المباشرة وطرح األسئلة / تلقي التعليقات من المعلمين خالل

ساعات العمل االفتراضية.
أثناء التدريس اإلفتراضي سيحافظ الطالب على جدول زمني مماثل كما يفعلون أثناء التعلم وجهاً لوجه.  ●

HoustonISD.org/Reopening ملزيد من املعلومات حول التعليمات وإجراءات السالمة يرجى زيارة

http://Houstonisd.org/LearningOption
http://houstonisd.org/reopening
http://www.Houstonisd.org/Reopening

