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ﺟﺪول زم �� �ﺪوام كامل لمدة  5أ �
يام� ا سبوعلعام اﻟﺪرا� خايت
�
�
نموذج ميل �تز ال اة
مع استمرار تحسن األوضاع الصحية يف جميع أنحاء الوالية والمنطقة ،وبدء تخفيف القيود الصحية ،يرسنا أن نؤكد أن
ر
زمن تقليدي مدته خمسة أيام
اس  2022-2021يف  12آب/أغسطس بجدول ي
مدارس مديرية التبية سوف تبدأ العام الدر ي
اس كامل.
دارس وانتهائه إىل ما كانت عليه قبل شهر آذار/مارس .2020
وستتغت أوقات بدء اليوم ال
ر
ي
يف األسبوع وبيوم در ي
وف الوقت الذي يستعد فيه الموظفون لهذا االنتقال ،فإنهم يراقبون عن كثب التطورات المتعلقة باالحتياطات الصحية بما
ي
وغتها من المواضيع ،وسوف ُيشاركون بالمزيد من التفاصيل عندما تصبح متاحة.
يف ذلك الكمامات ر
وإدراكا منا بأن لدى الطلبة واألس احتياجات فريدة وفردية ،فسوف نواصل يف تقديم خيار يف النماذج التعليمية من خالل
تقديم دراسة مستقلة للمراحل الدراسية من التاسعة إىل الثانية عرس وتوف رت التعليم المت يىل للمراحل الدراسية من التمهيدية
اىل الثامنة .وباإلضافة إىل ذلك ،يجري البحث ف خيار جديد للتعليم عت ر
اإلنتنت ،الذي من شأنه أن يوفر للمراحل الدراسية
ي
ً
المتامن عت ر
المتامن وغت ر
مزيجا من نموذج التعليم ر
اإلنتنت.
من التمهيدية االنتقالية اىل الثانية عرس
ر
تم تأجيل استطالع الرأي المقرر لألس لتحديد مستوى رغبة األس بنموذج أكاديمية جديدة عت ر
االنتنت حيث يقوم ً
حاليا
ً
المعايت من
غت مسموح به .وبمجرد أن يتم تحديد
وغتهم من
م
ر
المسؤولي بمناقشة ما قد يكون مسموحا أو ر
سؤوىل الوالية ر
ر
ي
ر
َ
ِقبل الوالية ،سيتم االنتهاء من تفاصيل تقديم األكاديمية عت االنتنت ومشاركتها مع األس.
ُ
ر
اس
يضمن الطلبة الذين اختاروا نموذج التعليم عن بعد أو برامج التعليم المت يىل التابع لمديرية التبية لهذا العام الدر ي
اس .2022-2021
الحصول عىل مقعد للعودة إىل مدرستهم السابقة إذا اختاروا العودة إىل التعليم بشكل
شخص للعام الدر ي
ي
اس  2022-2021تلقائيا يف نموذج
غت
وسيتم تسجيل الطلبة ر
ر
المسجلي يف الدراسة المستقلة أو التعليم المت يىل للعام الدر ي
اس كامل.
التعليم بشكل
شخص التقليدي خمسة أيام يف األسبوع وبيوم در ي
ي
اس عىل أساس المقاعد المتاحة .ومع ذلك ،فإننا نشجع األس
ستكون هناك مرونة للتنقل ربي النماذج بعد بداية العام الدر ي
كبت ويمكن أن تجعل االنتقال ربي النماذج أمراً
وتتة التعلم يف كل نموذج بشكل ر
بقوة عىل النظر بعناية يف اختيارها .وتختلف ر
ً
صعبا عىل الطالب ر
حن لو كانت المقاعد متاحة.
ً
المتعلمي.
شكرا لكم عىل صتكم ودعمكم ونحن نعمل عىل تلبية احتياجات جميع
ر
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