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نموذج ميل تز ال اة   

ي جميع أنحاء الوالية والمنطقة، وبدء تخفيف القيود الصحية، يرسنا أن نؤكد أن 
مع استمرار تحسن األوضاع الصحية ف 

بية س ي   2022-2021تبدأ العام الدراسي  وف مدارس مديرية التر
ي تقليدي مدته خمسة أيام 12ف 

آب/أغسطس بجدول زمن 
ي األسبوع و 

 .2020إىل ما كانت عليه قبل شهر آذار/مارس  ئهوانتها دارسي يوم الدراسي كامل. وستتغتر أوقات بدء اليوم بف 

وفي الوقت الذي يستعد فيه الموظفون لهذا االنتقال، فإنهم يراقبون عن كثب التطورات المتعلقة باالحتياطات الصحية بما 

ي ذلك
ها من ال الكمامات ف    ة. المزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحب وف ُيشاركون، وسمواضيعوغتر

ي النماذج التعليمية من خالل فاحتياجات فريدة وفردية،  وإدراكا منا بأن لدى الطلبة واألس 
ي تقديم خيار ف 

سوف نواصل ف 

ىلي تعليم ال تر توفو  الثانية عرس   إىل  التاسعةمن للمراحل الدراسية تقديم دراسة مستقلة 
للمراحل الدراسية من التمهيدية   المت  

ي وباإلضافة إىل ذلك، يجري ا .ةالثامناىل 
نت،  خيار جديد للتعليم عت   لبحث ف  من شأنه أن يوفر للمراحل الدراسيةالذي اإلنتر

نت.  نموذج من  مزيًجا من التمهيدية االنتقالية اىل الثانية عرس   امن عت  اإلنتر  
امن وغتر المتر  

 التعليم المتر

نت نموذجبرغبة األس مقرر لألس لتحديد مستوى ال استطالع الرأيتم تأجيل  يقوم حالًيا حيث أكاديمية جديدة عت  االنتر

هم من المسؤولير    ةالوالي سؤوىلي م من  المعايتر  يتم تحديد  وبمجرد أن .ح بهو سمغتر مأو  مسموًحا  ما قد يكون بمناقشة وغتر

نتاألكاديمية  تقديم فاصيل، سيتم االنتهاء من ت ِقَبل الوالية .ومشاركتها مع األس عت  االنتر

بية لهذا العام الدراسي  ىلي التابع لمديرية التر
يضمن الطلبة الذين اختاروا نموذج التعليم عن ُبعد أو برامج التعليم المت  

.  2022-2021 شخصي للعام الدراسي بشكل م ي لعودة إىل مدرستهم السابقة إذا اختاروا العودة إىل التعللمقعد  الحصول عىل

ىلي للعام الدراسي وس
ي الدراسة المستقلة أو التعليم المت  

ي نموذج   2022-2021يتم تسجيل الطلبة غتر المسجلير  ف 
تلقائيا ف 

خمسة أيام في األسبوع وبيوم دراسي كامل. التعليم  بشكل شخصي التقليدي   

عىل أساس المقاعد المتاحة. ومع ذلك، فإننا نشجع األس  الدراسي  العامستكون هناك مرونة للتنقل بير  النماذج بعد بداية 

ي كل نموذج بشكل كبتر ويمكن أن تجعل االنتقال بير  النماذج أمًرا 
ة التعلم ف  ي اختيارها. وتختلف وتتر

بقوة عىل النظر بعناية ف 

 .صعًبا عىل الطالب حنر لو كانت المقاعد متاحة 

كم ودعمكم و شكرً  . ا لكم عىل صت   نحن نعمل عىل تلبية احتياجات جميع المتعلمير 
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