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•   حتى مع سياسات السالمة  املشددة يف املنطقة العليمية )HISD( قد 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 100% التعليم وجهاً لوجه سيمحنا الوقت لرصد الظروف يف جميع أنحاء 
املدينة  وإجراء التعديالت حسب الضرورة وضمان إتباع سياسات السالمة عن كثب.

اجلدول الزمنيى إلعادة اإلفتتاح



 

 

2021-2020 يساردلا ماعلا حاتتفإ ةاعإ ةطخ  FAQ 
 

  2020 ربوتكأ /لوألا نیرشت 

رومألا ءایلوأ- ةعئاشلا ةلئسألا  
؟ 2021-2020 يساردلا ماعلا ةطخ يھ ام  

 بالطلا عیمجل يضارتفإلا میلعتلا رمتسیسو .2020 )ربمتبس(لولیأ  8 موی يفً ایضارتفإ 2021-2020 يساردلا ماعلا بالطلا عیمج أدبیس
 عیمج أدبیس 2020  )ربوتكأ( لوألا نیرشت 19 نینثالا موی يفو .2020 )ربوتكأ( لوألا نیرشت 16 ةعمجلا موی ىتح عیباسأ ةتس ةدمل
 نتسویھ ةنیدم ءاحنأ عیمج يف  19-دیفوك سوریف فورظ ىلع ًءانب رییغتلل لباق خیراتلا اذھ نإف كلذ عمو .ھجولً اھجو میلعتلا بالطلا
  .يلاردفلا ىوتسملاو ةیالولا يفو نییلحملا ةحصلا يلوؤسم نم تایصوتلاو

 ؟ ينمزلا لودجلا وھام
 )طقف يضارتفإ( يسارد موی لوأ :2020 .)ربمتبس(لولیأ 8  •
 *ھجولً اھجو میلعتلا أدبی :2020  )ربوتكأ( لوألا نیرشت 19 •
 میلعتلا نوراتخی نیذلا رومألا ءایلوأ / بالطلل دُعب نع ملعتلا نم لوألا لصفلا :)ریانی( يناثلا نوناك 29 ىلإ  )ربمتبس(لولیا 8 •

 .طقف تنرتنإلا ربع
 ھلمكأب يساردلا ماعلاوأ )2021ریانی /يناثلا نوناك 29 ( فیرخلا لصفل دُعب نع میلعتلا رایتخإ رایخ رومألا ءایلوأ ىدل نوكیس *
 .)وینوی / ناریزح11 ىتح(

 ؟حاتتفإلا ةداعإ ةطخ ةغایص تمت فیك

 رومألا ءایلوأو نیملعملاو نییسیئرلا نیفظوملا نم ةعومجم يھو ةیدعملا ضارمألا ةطخل )HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا لمع ةقرف فیلكت مت
 يلوؤسمو يلاردفلا ىوتسملاو ةیالولا يفو ةیلحملا تاطلسلا نم ةمالسلا تاداشرإ ةعجارمب ةیحصلا ةیاعرلا يلوؤسمو عمتجملا دارفأو
 ماق .فیصلا لصف لالخ اھعیزوت مت يتلا نیملعملاو رومألا ءایلوأ تانایبتسإ نم تاقیلعتلا يف ةیمیلعتلا ةقطنملا ترظن امك .میلعتلاو ةحصلا
 يوق لمعراطإ ةطخلا هذھ مدقتو .ماعلا رادم ىلع ملعتلارارمتسإ نامضل ةیمیلعتلا ةطخلا ةیرارمتسإریوطتب يمیداكألا ةیمیلعتلا ةقطنملا قیرف
 .لبقتسملا يف قالغإلا تارتفل يفاضإ معدو تاداشرإ میدقتو لزنملا يف ).HISD @ H.O.M.E( ملعتلا ةصنم لمع ةطخ عیسوتل

 ؟يضارتفإلا میلعتلا دیدمت رایخ رومألا ءایلوأ ىدل نوكیس لھ

  .ھلمكأب يساردلا ماعلا وأ ماعلا نم ءزجل يضارتفإلا میلعتلا يف ةكراشملا يف مھلافطأ رمتسی نأ رومألا ءایلوأراتخی دق .معن

 ؟دُعب نع میلعتلا ةلصاوم اوررقی نیذلا رومألا ءایلوأ نم بولطملا ام

 لصفلل يضارتفإلا ملعتلاب مزتلی قافتإ نوعقویو تاعقوتلا ددُحی يضارتفإ لصف روضح رایخلا اذھ اوراتخی نیذلا رومألا ءایلوأ ىلع بجی 
   .يساردلا

 ؟هریخأت وأ فدھتسملا خیراتلا ىلع ءاقبلا متیس ناك اذإ ام دیدحتل اھمادختسإ متیس يتلا تامولعملا يھ ام

 ىلع ةمزاللا تالیدعتلا يرجتسو نییلاردیفلاو ةیالولا يفو نییلحملا میلعتلاو ةحصلا يلوؤسم عم قیثو لاصتإ ىلع ةمیلعتلا ةقطنملا ىقبتس
 . 19-دیفوك سوریف ةلاح تریغت اذإ يصخشلا میلعتلل ةفدھتسملا خیراوتلا

 ؟سرادملا ىلإ ةیسیردتلا ةئیھلا ءاضعأ ةدوع ةطخ يھ ام

 يفظوم عیمج غالبإ متیسو ً.ایضارتفإ لمعلا نوملعملارشابیس )سطسغأ(بآ 24 يف نوكیس  )HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا يملعمل لوألا مویلا
 .بتكملا ىلإ ھیف ةدوعلل عقوتملا خیراتلا يف مھیلع رشابملا فرشملا لبق نم نیرخآلا ةقطنملا
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 ؟ ةیمیلعتلا ةقطنملا تأشنمو سرادم يف اھب لومعملا ةمالسلا تاسایس يھ ام

 نیرئازلاو بالطلاو )HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا يفظوم عیمج ةبلاطم ةمالسلا تاسایس لمشتس يصخشلا روضحلاب میلعتلا فانئتسإ دنع
 نوباص نم يفكی ام ةیمیلعتلا ةقطنملا مدقتسو .يدسجلادعابتلا ةسراممو ماظتنإب نیدیلا لسغو ةعنقألا ءادترإو لوخدلا تاصوحفل عوضخلاب
ً ایمازلإ نوكیس كلذ ىلإ ةفاضإلاب .سمللا ةیلاعلا قطانملل رركتملا فیظنتلا ةیطغتل تارھطملاو نیدیلا مقعمو ةیقرولا لیدانملاو فشانملاو دیلا

   .تازافقلا ءادترإ صاخلا میلعتلا يفظومو ةیئاذغلا تامدخلا لامعو ةسارحلا يف نیلماعلاو تاضرمملا ىلع

 ؟ سرادملا راوز ددع نم دحلا متیس لھ
 
 ً.اقبسم دعوم دیدحت ىلا راوزلا  جاتحیس ً.اقبسم ةددحم دیعاوم مھیدل نیذلاو نییساسألاراوزلا ىلع تارایزلا رصتقتس  .معن 
 
 ؟ يدسجلاا دعابتلل تاءارجإ دوجو نامضل ةیساردلا لوصفلا ھیلع نوكت نأ بجی يذلا ام

 الإ ةریغصلا تاحااسملا مادختسإ متی نلوً.انكمم كلذ ناك املك بتاكملا نیب ام  مادقأ ةتس  ةفاسم نامضل ةیساردلا لوصفلا بیترت  ةداعإ بجی
 ةلخادتم ةینمز لوادج بالطلا ىدل نوكی دق .بتاكملا نیب ةنكمم ةحاسمربكأ ریفوت يفً الثمتم فدھلا نوكی نأ رارمتسإلا عم ةجاحلا بسح
 نیفظوملا عیمج ىلع بجیو ً.ایضارتفا بالطلا تاعامتجإ دقعتسو .دویقلا باعیتسال يضارتفالا ملعتلاو يصخشلا ملعتلا نیب نوبوانتیو
 قیرف نییعتو راوزلا ددع دیدحت سرادملا ىلع بجیو .سمللا يلاعلا سمللا تاذ قطانملاو ىودعلا تاسایس  عابتإ ةسردملا يف بالطلاو
 صحف ءانثأ مھنع غالبإلا متی نیذلا نیغلابلاو بالطلل لزع قطانم ءاشنإب ةسردملا ىلع بجیو .ةثدحُملا ةرایزلا تاءارجإب مھتاعمتجم راعشإل
 .راھنلا ءانثأ نوضرمی وأ لوخدلا

 ؟سرادملا میقعت متیس ةرم مك

 قلعتی امیف اھنم ةیاقولاو ضارمألا ىلع ةرطیسلا زكارم تاداشرإ )HISD(ةیمیلعلا ةقطنملا تأشنم يف تایلمعلاو ةنایصلا يفظوم عبتیس
 لیداملاو فشانملاو دیلا نوباص نم يفكی ام ةیمیلعتلا ةقطنملا مدقتسو  .ةیمیلعتلا ةقطنملا تأشنم ریھطتو يحصلا فرصلاو فیظنتلاب
 .سمللا ةیلاعلا قطانملا فیظنت ةرثك باعیتسإل تارھطملاو نیدیلا مقعمو ةیقرولا
 

 ؟ يضارتفإلا میلعتلاراتخإ اذإ )نیقوفتملاو نیبوھوملا( ّدیجلا بذجلا ةسردم يف ھعضو بلاطلا دقفی لھ

 نیقوفتملاو نیبوھوملا ةسردم يف ھعضو بلاطلا دقفی نل .ال

 ؟يضارتفإل ملعتلا ءانثأ ؟)مھلافطأ(مھلفطل ایجولونكتلا ىلعرومألا ءایلوأ لصحی فیك

 .يضارتفإلا ملعتلل ةمزاللا ایجولونكتلا ىلع لوصحلل ةسردملاب لاصتإلا رومألا ءایلوأ ىلع بجی

 ؟ةسردملا يف بالطللل ةیئاذغلا تابجولا مدقتس لھ

  تاعومجملا نیب لمتحملا ضرعتلارطخ لیلقتل يساردلا لصفلا يف يدرف لكشب ةفلغملا ةیئاذغل بالطلا تابجو ةیذغتلا تامدخ مسق مدقیس
 ءایلوأ تاعومجمو سرادملا اھعیبت يتلا ةیئاذغلا داوملا كلذ يف امبو ةیسفانتلا ةیئاذغلا داوملا تاعیبم عیمج رظح متیسو .بالطلا نم ةریبكلا
 )فیصرلا بناجب Curbside( نم مالتسإلا ةمدخ رفوتتس امك .ةیداعلا ةساردلا فانئتسإ ىتح نییجراخلا ةعابلاو ةمعادلا ةیدنألاو رومألا
 يأل فیصرلا بناج ىلع ةیئاذغلا تابجولارفوتت  .يصخشلا ملعتلا فانئتسإ ىتح دُعب نع يضارتفإلا ملعتلا ةلصاوم نوراتخی نیذلا بالطلل

 مالتسإل ةرایسلا يف نیدوجوم لافطألا نوكی نأ بجیو .يصخشلا ملعتلا يف كراشی الوً اماع 18 و دحاو ملع نیب هرمع حوارتی بلاط
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 ةیسردم ةقطنم يأ يف امھرغ وأ تاجردلا  ةقاطب  بلاطلا ةیوھوأ  لیجستلا تابثإ وأ دالیملا ةداھش راضحإ تالئاعلا ىلع بجی وأ تابجولا
 . ةیئاذغ تابجو ىلإ جاتحی لفط لكل

 ؟فیرخلا يف ةلیمجلا نونفلا ةطشنأو ةیجھنماللا ةطشنإلا نوكتس فیك

 يف ةیجھنماللا ةطشنألا فانئتسا متیسو .يساردلا مویلا لالخ ةسردملا يف ةمدختسملا ةمالسلا تاسرامم سفن ةیجھنماللا ةطشنألا عبتتس
 متی  .ةیجھنماللا ةطشنألا عیمج لالخ اھؤادتراو نیملعملاو بالطلل ھجولا ةیطغأ ریفوت بجیو .يصخشلاروضحلاب میلعتلا أدبی امدنع ةسردملا

 تریغت اذإ ةجاحلا بسح ططخلا لدعتس ةیمیلعتلا ةقطنملا يف يوقلا باعلأ نكل  فیرخلا لصف يفً اتقؤم بالطلل ةیضایرلا تایلاعفلا ةلودج
 بالطلل حمُسی نل .يدسجلا دعابتلا تاداشرإ ىلع ظافحلاو ةیساردلا لوصفلا ماجحأ لیلقت ىلع ةلیمجلا نونفلا لمعتس .19-دیفوك سوریفورظ
 بالط ىدل نوكی نأ بجیو .يسردملا يزلاو بوساحلا ةزھجأ كلذ يف امب ىرخألا رصانعلا وأ تادعملا وأ ةیصخشلا ضارغألا ةكراشمب
 .صقرلا ةبیقحوأ صقرلا ةیذحأو  عانقلاو دیلا مقعمو مھب صاخلا ءاملا ينانق صقرلا

 ؟فیرخلا يف ةینادیم تالحر يأ میظنت  متیس لھ

 ةرایزل بالطلل ةنمآ اھرابتعإ متی يتلا تاھیجوتلا ةیمیلعتلا ةقطنملا ىقلتت نأ ىتحو فوفصلا تایوتسم عیمجل ةینادیملا تالحرلا میظنت متی نل
  .)HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملاریغ نم تأشنم

؟تاجردلا عضو متیس فیك  

 روضحلاب ةجولً اھجو سیردتلا يفا اھعابتإ متی يتلا تاجردلا عضول تاھیجوتلا سفن دُعب نع میلعتلاب نوقحتلملا بالطلا عبتیس
 الك يف تاجردلا عضو تاداشرإ عابتإ نامضل ةلاعفلا تاجردلا عضو تاسرامم نأشب ھیجوتلاو معدلا نوملعملا ىقلتیس .يصخشلا

   ً:ایعوبسأ تاجردلا رشنب نوملعملا موقیس . میلعتلا يتقیرط

 يلاعلا میلعتلا ةسسؤمب ةصاخلا تاجردلا عضو تاسایسل جودزم لیجست وأ جودزم نامتئإك اھب قاحتلإلا متی يتلا )سوردلا(تارودلا عضخت
(IHE) ةیلكلا نامتئإ ردُصت يتلا. 

  :تاجردلا نع ةیفاضإ تامولعم

 .2021-2020 يساردلا ماعلل تاجرد ةرود لك لالخ تاجردلا عضو متیس •
  .يسارد لصف يأل يئاھنلا طسوتملا باسح يف ةرودلا تاجرد عیمج مادختسإ متیس •
 .ةیوناثلا سرادملا يف نامتئإلا تارود عیمجل ةیئاھنلا تاناحتمإلا ءارجإ متیس •
 ربع اھیلإ لوصولاو بالطلاو رومألا ءایلوأل ةحاتم نوكتس يتلاو  تاجردلا لیجستب نوملعملا موقیس •

)HISD Connect Parent Portal( ةسردملا لالخ نم لوخدلا لیجست تامولعم ریفوت متیسو.  

؟روضحلا كسم متیس فیك  

.نوبئاغ مھنأ ىلع مھریشأت متی نلو هاندأ ددحملا وحنلا ىلعو نیرضاح يمویلا ملعتلا يف نیكراشملا بالطلا رابتعإ متیس  

 .ةلقتسملا ةءارقلاو ماھملا لامكإو )HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا يف ملعتلا ةرادإ ماظنو  )HUB(لا يف ةكراشملا •
 )ماھملا( ةمھملا لاسرإ وأ / و  ةریغصلا ةعومجملا وأرشابملا میلعتلا نم ءزجك )Microsoft Teams(ةطساوب ملعملا عم لعافتلا •

 .)HUB(ةطساوب
 تارمتؤملا وأ روصلاوأ ينورتكلإلا دیربلا لئاسر ربع ةیساردلا ماھملا میدقت بالطلل نكمی )HUB(ربع لاسرإلا رذعتی امدنع •

 .قیثوتلا نم ىرخأ بیلاسأ وأ ةیفتاھلا
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 :ةیلاتلا تاقوألا يفو هالعأ ةروكذملا ةثالثلا تابلطتملا نم لقألا ىلًعادحاو يفوتسی مل اذإً ابئاغ بلاطلارابتعإ متیس

 ًءاسم 2:30 - ةیئادتبالا سردملا •
 ًءاسم 3:30 - نماثلا فصلا ىلا ةضورلاو ةطسوتملا سرادملا •
 ًءاسم 3:30 - ةیوناثلا سرادملا •

 ىقلتیس .مویلا سفن نم ًءاسم 11:59 ةعاسلا لولحب ملعملا لبق نم ددحملا يمویلا ملعتلا يف بلاطلا كراش اذإ بایغلا عوضوم ةجلاعم نكمی
 ةجلاعم ةصرفب هریكذت متیسو موی لك ًءاسم 6:00 ةعاسلا دعب )School Messenger(ةطساوب بایغلا تاراعشإ بالطلاو رومألا ءایلوأ
 .مویلا كلذ بایغ عوضوم

 ىتح لوخدلا لیجستب مقی ملو نینثالا موی نم ةلماك عیباسألا لاوط ملعتلا ةطشنأ لمكأو دُعب نع ملعتلا يفً اكراشم بلاطلا ناك اذإ
  .ةعمجلا ىلا ءاثالثلا نم "بئاغ" باستحإ متیو طقف نینثالا موی ھیلع "رضاح" ةمالع عضو متیسف  عوبسألا ةیاھن

 ىلع لوصحلل ةیساردلا لوصفلا نم ٪ 90 نع لقی الام روضح بالطلا نم بلطتی)HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا ةسایسو ةیالولا نوناق لازی ال
 .طرشلا اذھ ءافیتسإل )ھجولً اھجو( ةسردملا يف روضحلا ةقیرط سفنب دُعب نع روضحلا بسحیسو .ةیقرتلاو نامتئإلا

؟يلفطل يضارتفإلا ملعتلا وأ ةجولً اھجو ملعتلل يلوألا يرایتخإ دیدحت  يننكمی ىتم  

   ةیمیلعتلا ةقطنملا لاصتإ ةباوب لالخ نم رایتخإلل ربمتبس/لولیا 25 ةعمجلا ىتحو ربمتبس /لولیأ 21 نینثإلا نم رومألا ءایلأل نوكیس
  .)HISD Connect Parent Portal(رومألا ءایلوأل

   ؟يضارتفإلا ملعتلا وأ ھجول اًھجو ملعتلل يلوألا يرایتخإ دیدحتب  موقأ فیك

 HISD Connect Parent(رومألا ءایلوأل ةیمیلعتلا ةقطنملا لاصتإ ةباوب يف "تارامتسإلا " مسق لالخ نم مھتارایتخإ دیدحتب ءایلوأ موقیس
Portal(.  نم رایتخإلا     نوكیسو  .يساردلا ماعلل يضارتفإلا ملعتلا وأ يصخشلا ملعتلا رایتخإو لوخدلا لیجست نم رومألا ءایلوا نكمتیسو 

 هذھ نا  .HoustonISD.org/LearningOption  نم تامیلعتلا ىلع لوصحلا كنكمیو .رومألا ءایلوأل ةیمیلعتلا ةقطنملا ةباوب لالخ
ً اذفان رایتخإلا نوكیس رایتخإلا ءارجإ دنعو .ةلودجلاو فیظوتلاو ةبولطملا ةیداملا ةحاسملل طیطختلا يف سرادملا أدبت نأ نمضتس ةیلمعلا
  . ھلمكأب يساردلا ماعلل

   ؟ يلوألا يرایتخإ ّریغت  يننكمی لھ

 .كلذل ةجاح كانھ تناك اذإ ماعلارادم ىلعرایتخإلارییغتل صرف كانھ نوكتس معن

 نكمی الو عیباسأ ةتس ةغلابلا ةیلاحلاریدقتلا ةرتفلً ایئاھن رایتخإلا اذھ نوكیسً ایضارتفإ وأً ایصخش ھسیردت متیل بلاطلل رایتخإلا میدفت دنع
 .ىرخأ ةرم رایتخإلا ةذفان حتف متی ىتح ھثیدحت

   ؟رومألا ءایلوأ ةباوب لالخ نمً ایضارتفإ وأ ةجولً اھجو ملعتللً ارایتخإ ددحأ مل اذإ ثدحی اذام

.ةجولً اھجو ملعتلل ً)ایكیتاموتأً(ایئاقلت مھرایتخإ متیس يئاھنلا دعوملا لولحب مھتارایتخإ دیدحت متی مل نیذلا بالطلا   

  ؟ةجول اھجو میلعتلا باعیتسإل يلفطل ةسردملا يف ةیفاك ةحاسم كانھ نكت  مل اذإ ثدحیس اذام 
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 كانھ نوكت دق يدسجلا دعابتلا تاداشرإ نامضل اھباعیتسإ نكمی امم رثكأ ھجولً اھجو ملعتلل تارایتخإلا ددع اھیف نوكی يتلا سرادملل ةبسنلاب
 .ةیجیردت ةیلمع

   ؟ھجولَ اھجو ملعتلا نوراتخی نیلا بالطلل ينمزلا لودجلا نوكیس فیك

 ةساردلا تاعاس .ةیجھنماللا ةطشنألا ىلإ ةفاضإلاب ةنیعملاوأ /و ةددحملا سوردلا عیمج كلذ يف امب ةداتعملا ةسردملا لوادج بالطلا عبتیس
  :ىلیامك نوكتس

 ًءاسم 003: -ً احابص7:30  : ةیئادتبإلا •
 ًءاسم 4 ً-احابص 8:30 : ةطسوتملا ةسردملاو نماثلا فصلا - ةضورلا •
 .ًءاسم 4:10 -ً احابص 8:30 :ةیوناثلا ةسردملا •

   ؟ةجول اھجو ملعتلا انرتخإ اذإ ةسفن ملعملاب ظافتحإلا نم يلفط نمكتیس لھ

 ددع ىلع ًءانب ىرخآ ىلإ ةسردم نم فلتخیس كلذ عمو .يضارتفإلا ملعتلا ءانثأ مھیدل ناك يذلا ملعملا سفنب بالطلا ظفتحی نأ وھ فدھلا
 .ھجولً اھجو ملعتلا نوراتخی نیذلا بالطلا

  ؟ةسردملا يف ةدوجو ءانثأ عانق ءادترإ يلفط نم بلطیس لھ

 .)HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا تأشنم وأ سرادم يف ھجولل ةیطغأوأ ةعنقأ ءادترإ راوزلاو نیفظوملاو بالطلا عیمج نم بلُطیس .معن

  ؟ھجولً اھجو ملعتلا نوكی امدنع يلفطل يساردلا لصفلا ودییس فیك

 تاحااسملا مادختسإ متی نلوً انكمم كللذ ناك املك بتاكملا نیبام لصفت مادقأ ةتس ةحاسم نامضل ةیساردلا لوصفلا لیكشت ةداعإ متیس 
 .بتاكملا نیب ةنكمم ةحاسمربكأ ریفوت يفً الثمتم فدھلا نوكی نأ رارمتسإلا عم ةجاحلا بسح الإ ةریغصلا
 
    ؟يضارتفإلا ملعتلا وأ ةجولً اھجو ملعتلا ءانثأ يلفطل ةیئاذغلا تابجولا ریفوت متس فیك 

  تابجولا نوكتسو .ھجولً اھجو ملعتلا يف نیكراشملا بالطلل ةیساردلا لوصفلا يف ءادغلاو راطفإلا يتبجو ةیذغتلا تامدخ مسق رفویس
  تاجایتحإ ةیبلت يف نوفظوملارمتسیسو .يضارتفإلا ملعتلا يف نیلجسملا بالطلل ةحاتم  )فیصرلا بناج ىلع- Curbside( ةیئاذغلا
 .ةیساسحلاب ةقالعلا تاذ لئاسملا ىلإ ةفاضإلاب ةصاخلا ةیئاذغلاو ةیبطلاو ةیحصلا بالطلا

    ؟ھجولً اھجو ملعتلا أدبی امدنع يضارتفإلاا ملعتلا ودبیس فیك

 ةرشابملا ةریصقلا سوردلا لالخ نم  مھیملعم عم لعافتلا بالطلل نكمیو ً.ایضارتفإ بالطلل میلعتلا میدقت يف نودمتعملا نوملعملا رمتسیس
 لثامم ينمز لودجب يضارتفإلا ملعتلا ءانثأ بالطلا ظفتحیس .يضارتفإلا ملعتلا تاعاس لالخ نیملعملا نم تاقیلعتلا يقلتو ةلئسألا حرطو
 .ھجولً اھجو ملعتلا ءانثأ نولعفی امك

 ؟ةسردملا ىلإ لقنلا تامدخل ألھؤم يلفط نوكیس لھ

ً اضیأ لقنلا  ةمدخ میدقت نكمی و.ةصصختملا سرادملا بالطو ةیئادتبإلا سرادملاو نیدرشملاو صاخلا میلعتلا بالطل لقنلا لئاسو ریفوت متیس
    .دراوملا ترفوت اذإ ةروطخلا ةیلاعلا قرطلا دادتمإ ىلع نوشیعی نیذلا وأ ةطسوتملا سرادملا يف بالطلا ضعبل
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 ؟اھذاختإ متیس يتلا ىرخألا ةمالسلا ریبادت يھ امو يدسجلا دعابتلا عم ةیسردملا تالفاحلا لماعتت فیك

 ءانثأ تاماكلا ءادترإ بالطلا ىلع بجیو .تالفاحلا عیمجل ةسدسجلا تافاسملا ذیفنتو فیظنتلا تاسایس نیسحت ىلع لقنلا تامدخ مسق لمعیس
 نیذلا تالفاحلا يقئاسو بالطلا نم تالفاحلا باكرل ةباجتسإلل ئراوط ططخ قیبطتبً اضیأ لقنلا تامدخ مسق  موقیس .ةلفاحلا بوكر
 دعقم ىلع بلاط لك سولجوً ابلتاط  26 ىلع تالفاحلا ةعس رصتقتسو .انوروك سوریفب ةباصإلا نم ةدكؤم وأ ةضرتفم ةلاح  نوروطی
 بجی  دوعصلا دنعو .تازافقلاو تایقاولاو ةعنقألا  تامامكلا ءادترإ نوقئاسلاو تامامكلا ءادترإ بالطلا ىلع بجی و.ةذفانلا بناجبو دحاو
 لیلقتل فلخلا ىلإ مامألا نم لوزنلاو  مامألا ىلا فلخلا نم دعاقملا ئلم بجیو  .ةلفاحلاب ةصاخلا مھتاقاطب ریشاتو مھیدیأ ریھطت بالطلا ىلع
 طوطخ  ءاشنإ لالخ  طوطخلا  لیدعت متیسو .ءاوھلا ریودتل كلذ نكمأ املك تالفاحلل ذفاون تس ىلإ عبرأ نم قالغإ متیسو .امھنیب لاصتإلا
  .يدسجلا  دعابتلا تاسایس باعیتسإلرصقأ وأ ةیفاضإ

 
 ؟يضارتفإلا ملعتلا يف ةكراشملا اوررق اذإ سرادملا نیب ةیسردملا ةطشنألاو ةیضایرلا ىوقلا باعلأ يف ةكراشملا يلفط ناكمإب لازی ال لھ

  معن

 ؟ىنبملا قالغإ متیس لھف ةسردملا يف ةیباجیإ نیفظوملا دحأ وأ يلفطل 19 دیفوك سوریف صحف ةجیتن تناك اذإ

 نیذلا نیرثأتملا بالطلاو رومألا ءایلوأ ىلا تاراطخإلا میدقت متیس و .سرادملا میقعت / قالغإ متیسف  19 - دیفوك سوریف  الاح دیدحت مت اذإ
 .ةسردملا قالغإ مت اذإ يضارتفإلا ملعتلا ىلإ میلعتلا لوحتی فوسو . كلذل اوضرعت امبر

 ؟19 -دیفوك سوریفل يلفط ضرعت اذإ يراطخإب)HISD( ةیمیلعتلا ةقطنملا  موقتس لھ

 عیمج )HISD(ةیمیلعتلا ةقطنملا عبتتسو . 19- دیفوك سوریفـل اوضرعت اذإ مھتسردم لبق نم ةرثأتملا تالئاعلاو بالطلا راطخإ متیس
 امیف تالئاعلاو بالطلاو نیفظوملا عم اھتكراشم متیس يتلا تامولعملا عضت دقو )HIPAA( ةلءاسملاو يحصلا نیمأتلا لقن نوناق  تاداشرإ
 .ةسردملا يف ةیباجیإلا 19- دیفوك سوریف ةلاحب قلعتی

 



Reconnect Safely 
Return Strong

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



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

السالمة أوال
بالنسبة ملرحلة احلضور الشخصي وجهًا لوجة يف الفصل الدراسي:

•   يطلب من جميع طالب وموظفي املنطقة التعليمية )HISD( اخلضوع 
)HISD( لفحوصات درجة احلرارة قبل دخول مبنى املنطقة التعليمية

•   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

 HoustonISD.org/Home

أثناء التعلم عن بُعد  سيستخدم الطالب 
HISD @ H.O.M.E. منصة تعليمية 

للوصول إلى الفصول الدراسية واملوارد

بينما تنتقل املنطقة التعليمية )HISD( يف األزمة الصحية لفايروس كوفيد-19 دليل أولياء األمور
ستستخدم املنطقة منوذجًا من التعليم عن ُبعد واحلضور الشخصي وجهًا لوجة يف 

فصل اخلريف. فيما يلي جدواًل زمنيًا للتواريخ الرئيسية واملعلومات املهمة:

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

8  أيلول )سبتمبر(: أول يوم دراسي )إفتراضي فقط( 

 19  تشرين  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. *

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

يختارون التعليم عبر اإلنترنت فقط.

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

ماذا لو وددت أن 
يبقى طفلي يف 

املنزل لفترة أطول؟

Reconnect Safely
Return Strong

خطة إعادة إفتتاح املدارس للعام الدراسي 2021-2020 

HoustonISD.org/Reopening ملزيد من املعلومات يرجى زيارة



خطة املنطقة التعليمية )HISD(- األمراض املعدية
إعادة اإلفتتاح - الورقة اإلرشادية

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

•  اخلضوع للفحص اليومي وفحص درجة احلرارة
•  إغسل يديك بإنتظام

•  عقد اإلجتماعات إفتراضياً
•  ال تعقد إجتماعات وجهاً لوجه ما لم يكن ذلك 

مطلوباً بشكل مطلق 

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

احلافالت املدرسية
•  إلتزم التباعد احلسدي  

•  البقاء يف املقعد واجللوس بجانب النافذة
•  إرتداء األقنعة

•  إستخدام مطهراليدين
•  إتباع تعليمات سائق احلافلة

•  ال تشارك املقاعد

املدارس
• إعاة ترتيب الفصول الدراسية لضمان مساحة 

ستة أقدام مابني املكاتب كلما كان ممكناُ 
•  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

تذكر

إرتداء القناع

 تطبيق التباعد
اجلسدي

إغسل يديك بإنتظام 

 البقاء يف املنزل إذا
كنت مريضًا 



دليل أولياء األمور إلعادة اإلفتتاح العام الدراسي 2021-2020

       HoustonISD.org/Reopening
HoustonISD.org/HealthAlerts

للحصول على التحديثات واملعلومات اجلديدة
و

http://HoustonISD.org/HealthAlerts

