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اجلدول الزمنيى إلعادة اإلفتتاح

• حتى مع سياسات السالمة املشددة يف املنطقة العليمية ( )HISDقد تتردد بعض العائالت يف عودة
أبنائهم إلى الفصل الدراسي وجهاً لوجهة عند إستئناف التعليم . .قد تختارهذه العائالت خيارالتعليم
عبر اإلنترنت فقط جلزء من العام الدراسي أو العام بأكمله .ويجب على اولياء الذين يختارون هذا
اخليار حضور فصل إفتراضي يحدد التوقعات والتوقيع على إتفاق يلتزم بالتعلم اإلفتراضي للفصل
الدراسي.
• االنتقال التدريجي إلى  %100التعليم وجهاً لوجه سيمحنا الوقت لرصد الظروف يف جميع أنحاء
املدينة وإجراء التعديالت حسب الضرورة وضمان إتباع سياسات السالمة عن كثب.

دليل أولياء األمور إلعادة اإلفتتاح العام الدراسي 2021-2020

FAQ

ﺧطﺔ إﻋﺎة إﻓﺗﺗﺎح اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021-2020

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ -أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪر اﺳﻲ  2021-2020؟
ﺳﯿﺒﺪأ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  2021-2020إﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً ﻓﻲ ﯾﻮم  8أﯾﻠﻮل)ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ(  .2020وﺳﯿﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب
ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﺣﺘﻰ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  16ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول )أﻛﺘﻮﺑﺮ(  .2020وﻓﻲ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ  19ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول )أﻛﺘﻮﺑﺮ(  2020ﺳﯿﺒﺪأ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ظﺮوف ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ ھﯿﻮﺳﺘﻦ
واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺪراﻟﻲ.
ﻣﺎھﻮ اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ؟
•
•
•

 8أﯾﻠﻮل)ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( :2020 .أول ﯾﻮم دراﺳﻲ )إﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻓﻘﻂ(
 19ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول )أﻛﺘﻮﺑﺮ(  :2020ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ*
 8اﯾﻠﻮل)ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( إﻟﻰ  29ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﯾﻨﺎﯾﺮ( :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻟﻠﻄﻼب  /أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺘﺎرون اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ.
* ﺳﯿﻜﻮن ﻟﺪى أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺧﯿﺎر إﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ )  29ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﯾﻨﺎﯾﺮ (2021أواﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ
)ﺣﺘﻰ 11ﺣﺰﯾﺮان  /ﯾﻮﻧﯿﻮ(.

ﻛﯿﻒ ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻹﻓﺘﺘﺎح؟
ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻓﺮﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDﻟﺨﻄﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
وأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ إرﺷﺎدات اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻲ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ .ﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﻦ إﺳﺘﺒﯿﺎﻧﺎت أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﯿﻒ .ﻗﺎم
ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮإﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﺳﺘﻤﺮاراﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم .وﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ إطﺎرﻋﻤﻞ ﻗﻮي
ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ) (HISD @ H.O.M.E.ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل وﺗﻘﺪﯾﻢ إرﺷﺎدات ودﻋﻢ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻔﺘﺮات اﻹﻏﻼق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ھﻞ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﺪى أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺧﯿﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ؟
ﻧﻌﻢ .ﻗﺪ ﯾﺨﺘﺎرأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر أن ﯾﺴﺘﻤﺮ أطﻔﺎﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ.
ﻣﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺮروا ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ؟
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺘﺎروا ھﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﺣﻀﻮر ﻓﺼﻞ إﻓﺘﺮاﺿﻲ ﯾُﺤﺪد اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﯾﻮﻗﻌﻮن إﺗﻔﺎق ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ.
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف أو ﺗﺄﺧﯿﺮه؟
ﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل وﺛﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ واﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﯿﻦ وﺳﺘﺠﺮي اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮارﯾﺦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ إذا ﺗﻐﯿﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ. 19-
ﻣﺎ ھﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﻮدة أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪارس؟
اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDﺳﯿﻜﻮن ﻓﻲ  24آب)أﻏﺴﻄﺲ( ﺳﯿﺒﺎﺷﺮاﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ إﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً .وﺳﯿﺘﻢ إﺑﻼغ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮظﻔﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻮدة ﻓﯿﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ.
ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر 2020
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ﻣﺎ ھﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺪ ارس وﻣﻨﺸﺄت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ؟
ﻋﻨﺪ إﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDواﻟﻄﻼب واﻟﺰاﺋﺮﯾﻦ
ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺪﺧﻮل وإرﺗﺪاء اﻷﻗﻨﻌﺔ وﻏﺴﻞ اﻟﯿﺪﯾﻦ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎم وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪاﻟﺠﺴﺪي .وﺳﺘﻘﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻮن
اﻟﯿﺪ واﻟﻤﻨﺎﺷﻒ واﻟﻤﻨﺎدﯾﻞ اﻟﻮرﻗﯿﺔ وﻣﻌﻘﻢ اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻤﻄﮭﺮات ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻠﻤﺲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﯿﻜﻮن إﻟﺰاﻣﯿﺎ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺮﺿﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﺳﺔ وﻋﻤﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ وﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص إرﺗﺪاء اﻟﻘﻔﺎزات.
ھﻞ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد زو ار اﻟﻤﺪ ارس ؟
ﻧﻌﻢ .ﺳﺘﻘﺘﺼﺮ اﻟﺰﯾﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺰواراﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ واﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ً .ﺳﯿﺤﺘﺎج اﻟﺰوار اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺒﺎﻋﺪ ااﻟﺠﺴﺪي ؟
ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺪام ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً.وﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺎاﺣﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة إﻻ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻤﺮار أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﺘﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻛﺒﺮﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ .ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺟﺪاول زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ
وﯾﺘﻨﺎوﺑﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻘﯿﻮد .وﺳﺘﻌﻘﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻄﻼب اﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
واﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺪوى واﻟﻤﻨﺎطﻖ ذات اﻟﻠﻤﺲ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻠﻤﺲ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺰوار وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﯾﻖ
ﻹﺷﻌﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺰﯾﺎرة اﻟُﻤﺤﺪﺛﺔ .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎطﻖ ﻋﺰل ﻟﻠﻄﻼب واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﻢ أﺛﻨﺎء ﻓﺤﺺ
اﻟﺪﺧﻮل أو ﯾﻤﺮﺿﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﻨﮭﺎر.
ﻛﻢ ﻣﺮة ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﻘﯿﻢ اﻟﻤﺪارس؟
ﺳﯿﺘﺒﻊ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDإرﺷﺎدات ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﻄﮭﯿﺮ ﻣﻨﺸﺄت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ .وﺳﺘﻘﺪم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﺑﻮن اﻟﯿﺪ واﻟﻤﻨﺎﺷﻒ واﻟﻤﺎدﯾﻞ
اﻟﻮرﻗﯿﺔ وﻣﻌﻘﻢ اﻟﯿﺪﯾﻦ واﻟﻤﻄﮭﺮات ﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛﺜﺮة ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻠﻤﺲ.
ھﻞ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺠﺬب اﻟﺠﯿّﺪ )اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ( إذا إﺧﺘﺎراﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ؟
ﻻ .ﻟﻦ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻮھﻮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ
ﻛﯿﻒ ﯾﺤﺼﻞ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮرﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻄﻔﻠﮭﻢ)أطﻔﺎﻟﮭﻢ(؟ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻹﻓﺘﺮ اﺿﻲ؟
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ.
ھﻞ ﺳﺘﻘﺪم اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻠﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
ﺳﯿﻘﺪم ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻼب ﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻐﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮاﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب .وﺳﯿﺘﻢ ﺣﻈﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻌﮭﺎ اﻟﻤﺪارس وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أوﻟﯿﺎء
اﻷﻣﻮر واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺣﺘﻰ إﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺳﺘﻼم ﻣﻦ ) Curbsideﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﯿﻒ(
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺘﺎرون ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺣﺘﻰ إﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﺗﺘﻮﻓﺮاﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﯿﻒ ﻷي
طﺎﻟﺐ ﯾﺘﺮاوح ﻋﻤﺮه ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ واﺣﺪ و  18ﻋﺎﻣﺎ ً وﻻ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ .وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻷطﻔﺎل ﻣﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرة ﻹﺳﺘﻼم
ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر 2020

FAQ

ﺧطﺔ إﻋﺎة إﻓﺗﺗﺎح اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021-2020

اﻟﻮﺟﺒﺎت أو ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت إﺣﻀﺎر ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد أو إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أوھﻮﯾﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪرﺟﺎت أو ﻏﺮھﻤﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ
ﻟﻜﻞ طﻔﻞ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﺟﺒﺎت ﻏﺬاﺋﯿﺔ .
ﻛﯿﻒ ﺳﺘﻜﻮن اﻹﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻟاﺨﺮﯾﻒ؟
ﺳﺘﺘﺒﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻧﻔﺲ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﯿﻮم اﻟﺪراﺳﻲ .وﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮراﻟﺸﺨﺼﻲ .وﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻏﻄﯿﺔ اﻟﻮﺟﮫ ﻟﻠﻄﻼب واﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ وارﺗﺪاؤھﺎ ﺧﻼل ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ
ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ ﻟﻜﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺳﺘﻌﺪل اﻟﺨﻄﻂ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ إذا ﺗﻐﯿﺮت
ظﺮوﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ. 19-ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ أﺣﺠﺎم اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي .ﻟﻦ ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب
ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺪات أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب واﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ .وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﺪى طﻼب
اﻟﺮﻗﺺ ﻗﻨﺎﻧﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺨﺎص ﺑﮭﻢ وﻣﻌﻘﻢ اﻟﯿﺪ واﻟﻘﻨﺎع وأﺣﺬﯾﺔ اﻟﺮﻗﺺ أوﺣﻘﯿﺒﺔ اﻟﺮﻗﺺ.
ھﻞ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ أي رﺣﻼت ﻣﯿﺪ اﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﯾﻒ؟
ﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺼﻔﻮف وﺣﺘﻰ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺘﺒﺎرھﺎ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺰﯾﺎرة
ﻣﻨﺸﺄت ﻣﻦ ﻏﯿﺮاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ).(HISD
ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت؟
ﺳﯿﺘﺒﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ اﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
اﻟﺸﺨﺼﻲ .ﺳﯿﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺑﺸﺄن ﻣﻤﺎرﺳﺎت وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﺗﺒﺎع إرﺷﺎدات وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﻛﻼ
طﺮﯾﻘﺘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  .ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺪرﺟﺎت أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ ً:
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺪورات)اﻟﺪروس( اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ ﻛﺈﺋﺘﻤﺎن ﻣﺰدوج أو ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺰدوج ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
)(IHEاﻟﺘﻲ ﺗ ُﺼﺪر إﺋﺘﻤﺎن اﻟﻜﻠﯿﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺎت:
•
•
•
•

ﺳﯿﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺪرﺟﺎت ﺧﻼل ﻛﻞ دورة درﺟﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ .2021-2020
ﺳﯿﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﯿﻊ درﺟﺎت اﻟﺪورة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻷي ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ.
ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاء اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ دورات اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ.
ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻄﻼب واﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻋﺒﺮ
) (HISD Connect Parent Portalوﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪرﺳﺔ.

ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﺴﻚ اﻟﺤﻀﻮر؟
ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد أدﻧﺎه وﻟﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﺷﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻏﺎﺋﺒﻮن.
•
•
•

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ال) (HUBوﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDوإﻛﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎم واﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ) (Microsoft Teamsﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮأو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة و  /أو إرﺳﺎل اﻟﻤﮭﻤﺔ )اﻟﻤﮭﺎم(
ﺑﻮاﺳﻄﺔ).(HUB
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺬر اﻹرﺳﺎل ﻋﺒﺮ) (HUBﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﺒﺮ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أواﻟﺼﻮر أو اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ أو أﺳﺎﻟﯿﺐ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ.
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ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺘﺒﺎراﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﺎﺋﺒﺎ ً إذا ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ واﺣﺪا ًﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه وﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
•
•
•

اﻟﻤﺪرس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ  2:30 -ﻣﺴﺎًء
اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺮوﺿﺔ اﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ  3:30 -ﻣﺴﺎًء
اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ  3:30 -ﻣﺴﺎًء

ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﯿﺎب إذا ﺷﺎرك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:59ﻣﺴﺎًء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم .ﺳﯿﺘﻠﻘﻰ
أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻄﻼب إﺷﻌﺎرات اﻟﻐﯿﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ) (School Messengerﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ  6:00ﻣﺴﺎًء ﻛﻞ ﯾﻮم وﺳﯿﺘﻢ ﺗﺬﻛﯿﺮه ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺎب ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم.
إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ وأﻛﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ طﻮال اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ وﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻓﺴﯿﺘﻢ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ "ﺣﺎﺿﺮ" ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ وﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب "ﻏﺎﺋﺐ" ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ﻻ ﯾﺰال ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﻻﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ)(HISDﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ  ٪ 90ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ .وﺳﯿﺤﺴﺐ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﺑﻨﻔﺲ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ )وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ( ﻹﺳﺘﯿﻔﺎء ھﺬا اﻟﺸﺮط.
ﻣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺧﺘﯿﺎري اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻄﻔﻠﻲ؟
ﺳﯿﻜﻮن ﻷﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﻹﺛﻨﯿﻦ  21أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ  25اﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻺﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ إﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ
ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر).(HISD Connect Parent Portal
ﻛﯿﻒ أﻗﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ إﺧﺘﯿﺎري اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺟًﮭﺎ ﻟﻮﺟﮫ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ؟
ﺳﯿﻘﻮم أوﻟﯿﺎء ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ إﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺴﻢ " اﻹﺳﺘﻤﺎرات" ﻓﻲ ﺑﻮاﺑﺔ إﺗﺼﺎل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر) HISD Connect Parent
 .(Portalوﺳﯿﺘﻤﻜﻦ اوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل وإﺧﺘﯿﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ .وﺳﯿﻜﻮن اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر .وﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ  .HoustonISD.org/LearningOptionان ھﺬه
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺳﺘﻀﻤﻦ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟﺠﺪوﻟﺔ .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻹﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﻜﻮن اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻓﺬا ً
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ .
ھﻞ ﯾﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻐﯿّﺮ إﺧﺘﯿﺎري اﻷوﻟﻲ ؟
ﻧﻌﻢ ﺳﺘﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﺮص ﻟﺘﻐﯿﯿﺮاﻹﺧﺘﯿﺎرﻋﻠﻰ ﻣﺪاراﻟﻌﺎم إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺪﯾﻢ اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﯿﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺴﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎ ً أو إﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً ﺳﯿﻜﻮن ھﺬا اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻘﺪﯾﺮاﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﺤﺪﯾﺜﮫ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة اﻹﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﻣﺎذا ﯾﺤﺪث إذا ﻟﻢ أﺣﺪد إﺧﺘﯿﺎرا ً ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﺔ أو إﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ أو ﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر؟
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ إﺧﺘﯿﺎراﺗﮭﻢ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً)أﺗﻮﻣﺎﺗﯿﻜﯿﺎ ً( ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﺔ.
ﻣﺎذ ا ﺳﯿﺤﺪث إذ ا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻄﻔﻠﻲ ﻹﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﺔ؟

ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر 2020

FAQ

ﺧطﺔ إﻋﺎة إﻓﺗﺗﺎح اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021-2020

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد اﻹﺧﺘﯿﺎرات ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن إرﺷﺎدات اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك
ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ.
ﻛﯿﻒ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﯿﻦ ﯾﺨﺘﺎرون اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ َ ﻟﻮﺟﮫ؟
ﺳﯿﺘﺒﻊ اﻟﻄﻼب ﺟﺪاول اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪروس اﻟﻤﺤﺪدة و /أواﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ .ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻤﺎﯾﻠﻰ:
• اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ 7:30 :ﺻﺒﺎﺣﺎ ً  3:00 -ﻣﺴﺎًء
ً
• ﻟاﺮوﺿﺔ  -اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ و اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  8:30 :ﺻﺒﺎﺣﺎ 4 -ﻣﺴﺎًء
• اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ 8:30 :ﺻﺒﺎﺣﺎ ً  4:10 -ﻣﺴﺎًء.
ھﻞ ﺳﯿﺘﻜﻤﻦ طﻔﻠﻲ ﻣﻦاﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﺔ إذا إﺧﺘﺮﻧﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ﻟﻮﺟﺔ؟
اﻟﮭﺪف ھﻮ أن ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﯿﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ إﻟﻰ آﺧﺮى ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
اﻟﻄﻼب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺨﺘﺎرون اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ.
ھﻞ ﺳﯿﻄﻠﺐ ﻣﻦ طﻔﻠﻲ إرﺗﺪاء ﻗﻨﺎع أﺛﻨﺎء وﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
ﻧﻌﻢ .ﺳﯿُﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﺰوار إرﺗﺪاء أﻗﻨﻌﺔ أوأﻏﻄﯿﺔ ﻟﻠﻮﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺪارس أو ﻣﻨﺸﺄت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ).(HISD
ﻛﯿﻒ ﺳﯿﯿﺪو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻄﻔﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ؟
ﺳﯿﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺪام ﺗﻔﺼﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻠﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ ً وﻟﻦ ﯾﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺎاﺣﺎت
اﻟﺼﻐﯿﺮة إﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻤﺮار أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﺘﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻛﺒﺮﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
ﻛﯿﻒ ﺳﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻟﻄﻔﻠﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ؟
ﺳﯿﻮﻓﺮ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ وﺟﺒﺘﻲ اﻹﻓﻄﺎر واﻟﻐﺪاء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ .وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ )- Curbsideﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﯿﻒ( ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ .وﺳﯿﺴﺘﻤﺮاﻟﻤﻮظﻔﻮن ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﻄﻼب اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ.
ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺒﺪو اﻟﺘﻌﻠﻢ ااﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ؟
ﺳﯿﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻠﻄﻼب إﻓﺘﺮاﺿﯿﺎ ً .وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪروس اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وطﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ .ﺳﯿﺤﺘﻔﻆ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺠﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻤﺎﺛﻞ
ﻛﻤﺎ ﯾﻔﻌﻠﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺟﮭﺎ ً ﻟﻮﺟﮫ.
ھﻞ ﺳﯿﻜﻮن طﻔﻠﻲ ﻣﺆھﻸ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟
ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ واﻟﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وطﻼب اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ أﯾﻀﺎ ً
ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﻄﺮق اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﻄﻮرة إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻤﻮارد.
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FAQ

ﺧطﺔ إﻋﺎة إﻓﺗﺗﺎح اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ 2021-2020

ﻛﯿﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي وﻣﺎ ھﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺗﺨﺎذھﺎ؟
ﺳﯿﻌﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻒ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺠﺴﺪﺳﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻓﻼت .وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب إرﺗﺪاء اﻟﻜﺎﻣﺎت أﺛﻨﺎء
رﻛﻮب اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ .ﺳﯿﻘﻮم ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﻂ طﻮارئ ﻟﻺﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻛﺎب اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻄﻮرون ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ أو ﻣﺆﻛﺪة ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ .وﺳﺘﻘﺘﺼﺮ ﺳﻌﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت ﻋﻠﻰ  26طﺎﺗﻠﺒﺎ ً وﺟﻠﻮس ﻛﻞ طﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ
واﺣﺪ وﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﺎﻓﺬة.و ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب إرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻟﺴﺎﺋﻘﻮن إرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت اﻷﻗﻨﻌﺔ واﻟﻮاﻗﯿﺎت واﻟﻘﻔﺎزات .وﻋﻨﺪ اﻟﺼﻌﻮد ﯾﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺗﻄﮭﯿﺮ أﯾﺪﯾﮭﻢ وﺗﺎﺷﯿﺮ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻠﺔ .وﯾﺠﺐ ﻣﻠﺊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﻨﺰول ﻣﻦ اﻷﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ
اﻹﺗﺼﺎل ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ .وﺳﯿﺘﻢ إﻏﻼق ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺳﺖ ﻧﻮاﻓﺬ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼت ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﺘﺪوﯾﺮ اﻟﮭﻮاء .وﺳﯿﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﻮط ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط
إﺿﺎﻓﯿﺔ أو أﻗﺼﺮﻹﺳﺘﯿﻌﺎب ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﺴﺪي.
ھﻞ ﻻ ﯾﺰ ال ﺑﺈﻣﻜﺎن طﻔﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪارس إذا ﻗﺮروا اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ؟
ﻧﻌﻢ
إذ ا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺤﺺ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ  19ﻟﻄﻔﻠﻲ أو أﺣﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﮭﻞ ﺳﯿﺘﻢ إﻏﻼق اﻟﻤﺒﻨﻰ؟
إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ  19 -ﻓﺴﯿﺘﻢ إﻏﻼق  /ﺗﻌﻘﯿﻢ اﻟﻤﺪارس .و ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﺧﻄﺎرات اﻟﻰ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر واﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ
رﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﺬﻟﻚ  .وﺳﻮف ﯾﺘﺤﻮل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻓﺘﺮاﺿﻲ إذا ﺗﻢ إﻏﻼق اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ھﻞ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ )(HISDﺑﺈﺧﻄﺎري إذ ا ﺗﻌﺮض طﻔﻠﻲ ﻟﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ19 -؟
ﺳﯿﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻄﻼب واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرﺳﺘﮭﻢ إذا ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟـﻔﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ  . 19-وﺳﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ) (HISDﺟﻤﯿﻊ
إرﺷﺎدات ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ) (HIPAAوﻗﺪ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ واﻟﻄﻼب واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ  19-اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
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Reconnect Safely
Return Strong

دليل أولياء األمور

اليوم األول للتعلم وجه ًا لوجة 19 :تشرين األول/أكتوبر
كيف حتدد إختيار التعلم باحلضور الشخصي أو إفتراضي ًا؟
●
●

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

●

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 نهائي ًا 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 تلقائي ًا (أوتوماتيكي ًا) للتعلم الشخصي ألغراض التخطيط.

●
●

HoustonISD.org/LearningOption

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  19فسيتم 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.
سيطلب من الطالب والموظفين وأي شخص في المدرسة إرتداء األقنعة في جميع األوقات والتي سيتم توفيرها يومي ًا.
ُ
سيتبع الطالب جدولهم اليومي بما في ذلك جميع الدروس المختارة و /أوالمحددة باإلضافة إلى األنشطة الالمنهجية إن وجدت.
أن ساعات التعلم الشخصي كما يلي:
مساء |
االبتدائية 7:30 :صباح ًا 3 -مساء ً| الروضة-الصف الثامن والمدارس المتوسطة 8:30 :صباح ًا4 -
ً
مساء.
المدارس الثانوية 8:30 :صباح ًا 4 :10 -
ً
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.

ملزيد من املعلومات حول التعليمات وإجراءات السالمة يرجى زيارة

HoustonISD.org/Reopening

Reconnect Safely
Return Strong
خطة إعادة إفتتاح املدارس للعام الدراسي 2021-2020

دليل أولياء األمور

بينما تنتقل املنطقة التعليمية ( )HISDيف األزمة الصحية لفايروس كوفيد19-
ستستخدم املنطقة منوذج ًا من التعليم عن ُبعد واحلضور الشخصي وجه ًا لوجة يف
فصل اخلريف .فيما يلي جدو ًال زمني ًا للتواريخ الرئيسية واملعلومات املهمة:

 8أيلول (سبتمبر) :أول يوم دراسي (إفتراضي فقط)
 19تشرين األول (أكتوبر) :يبدأ التعليم وجهاً لوجه
وقد يتغيير على ضوء ظروف فيروس كوفيد 19-عبر مدينة
هيوسنت والتوصيات من مسؤولي الصحة احملليني ويف
الوالية واحلكومة الفدالية* .
 8أيلول (سبتمبر)  29 -كانون الثاني (يناير):
الفصل األول من التعلم عن بُعد للطالب  /أولياء األمور الذين
يختارون التعليم عبر اإلنترنت فقط.

ماذا لو وددت أن
يبقى طفلي يف
املنزل لفترة أطول؟

يجب على العائالت التي
تختار التعلم اإلفتراضي
لفصل اخلريف أو للعام
الدراسي بأكمله حضور
فصل إفتراضي يحدد
التوقعات ويوقع إتفاق
يلتزم بالتعلم عن بُعد.

* سيكون لدى أولياء األمور خيار إختيار التعليم عن بُعد لفصل اخلريف (حتى  29كانون الثاني /يناير) أو العام الدراسي بأكمله
(حتى  11حزيران /يونيو).

السالمة أوال

بالنسبة ملرحلة احلضور الشخصي وجه ًا لوجة يف الفصل الدراسي:

أثناء التعلم عن بُعد سيستخدم الطالب
 .HISD @ H.O.M.Eمنصة تعليمية
للوصول إلى الفصول الدراسية واملوارد
HoustonISD.org/Home

• يطلب من جميع طالب وموظفي املنطقة التعليمية ( )HISDاخلضوع
لفحوصات درجة احلرارة قبل دخول مبنى املنطقة التعليمية ()HISD
• تغطية الوجه بشكل مناسب وغسل اليدين حسب الروتني املطلوب وكذلك
اإللتزام بتعليمات التباعد اإلجتماعي
• إرتداء القفازات إلزامي بالنسبة للممرضات والعاملني يف احلراسة وعمال
اخلدمات الغذائية وموظفي التعليم

مالحظة هامة :أن منوذج التعليم اإلفتراضي سيمكن املنطقة التعليمية ( )HISDمن مراقبة احلاالت يف جميع أنحاء املدينة وإجراء التعديالت
حسب الضرورة لضمان صحة وسالمة جميع الطالب.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة

HoustonISD.org/Reopening

خطة املنطقة التعليمية ( -)HISDاألمراض املعدية

إعادة اإلفتتاح  -الورقة اإلرشادية
تذكر

إرتداء القناع

تطبيق التباعد
اجلسدي

املوظفني

• مراجعة املعلومات التعليمية وإكمال التدريب
عن اإلنترنت
• إتبع إرشادات الصحة العامة
• التحدث مع املشرف عن القضايا الصحية
ومسائل مكان العمل
• البقاء يف املنزل عندما تكون مريضاً
• إرتداء األقنعة
• اإللتزام بالتباعد ااجلسدي
• أتبع الالفتات االتوجيهية

الطالب

• البقاء يف املنزل عندما تكون مريضاً
• إرتداءاألقنعة أثناء املدرسة واألنشطة
الالمنهجية
• اإللتزام بالتباعد اجلسدي

• إتبع تعليمات املعلم
• اخلضوع للفحص اليومي وفحص درجة احلرارة
• ال تشارك املستلزمات أو الكتب الدراسية

• إعاة ترتيب الفصول الدراسية لضمان مساحة
ستة أقدام مابني املكاتب كلما كان ممكنا ُ
• تقليل احلركة واإلتصاالت عن طريق احلفاظ
على الصف يف املنطقة احملددة

• تنفيذ إستقبال الطالب ومغادرتهم وعدم
اإلتصال فيما بينهم ألوقات طويلة ومتداخلة
• ال تسمح ألولياء األمور أو الزائرين بالدخول
املدارس ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية

املدارس

إغسل يديك بإنتظام

البقاء يف املنزل إذا
كنت مريض ًا

• اخلضوع للفحص اليومي وفحص درجة احلرارة
• إغسل يديك بإنتظام
• عقد اإلجتماعات إفتراضياً
• ال تعقد إجتماعات وجهاً لوجه ما لم يكن ذلك
مطلوباً بشكل مطلق

احلافالت املدرسية

• إلتزم التباعد احلسدي
• البقاء يف املقعد واجللوس بجانب النافذة
• إرتداء األقنعة

• إستخدام مطهراليدين
• إتباع تعليمات سائق احلافلة
• ال تشارك املقاعد

للحصول على التحديثات واملعلومات اجلديدة
 HoustonISD.org/Reopeningو

HoustonISD.org/HealthAlerts

دليل أولياء األمور إلعادة اإلفتتاح العام الدراسي 2021-2020

