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Fall 2021 learning options 

ي خريف 
 
 2021خيارات التعليم ف

 

ي وضع فريد 
مة بتوفتر خيارات تعليمية  San Juan Unified تبقى مديرية تربية بسبب الوباء وآثاره. ومختلف عن االخر كل أرسة ف   

ملتى

ي بشكل   الطلبة، سيتم تسجيل  22-2021متعددة لتلبية االحتياجات الفردية. للعام الدراسي 
ي نموذج التعل تلقائ 

شخصي  بشكل م يف 

ءالتعليم بشكل الخاص بنا. إذا كان نموذج  ي
ي احتياجات الطالب، فال داعي لفعل أي س   .شخصي يلب 

ي استكشاف خي
، فإنبشكل م يارات أخرى غتر التعلإذا كنت ترغب ف   :تقدم ما يلي  San Juanمديرية تربية  شخصي

 مستقلةالدراسة  ال •

o  الدراسية مقدم للمراحل  برنامج( من التمهيدية األنتقاليةTK( ولغاية الخامسة )5) 

o  ة )6مقدم للمراحل الدراسية من السادسة ) برنامج  (12( ولغاية الثانية عش 

لي للمراحل من التمهيدية األنتقالية )التعليم  •
 (8( ولغاية الثامنة )TKالمت  

ي  تالمذتهم) تلميذهمتسجيل  خيار  لدى األرس 
لي طوال العام الدراسي الدراسة برنامج ال( ف 

ي التعليم المت  
بأكمله.   22-2021مستقلة أو ف 

، فلن يتم ضما لي
ي اعد الطلبة مقن إذا تم تحديد خيارات الدراسة المستقلة أو التعليم المت  

إذا اختاروا  فيها  ير  المسجل الحالية المدارس  ف 

ا. يمكن 
ً
نامج الذي يختارونه إذا كانت مدارسهم المسجلير  فيها  الاالنتقال مرة أخرى   للطلبةالعودة الحق ي   قاعد مهناك أو الت 

متوفرة. ف 

ي  مقاعد حالة عدم توفر 
ي مدرسة قريبة مقاعد تسجيلسيتم توفتر ف، المسجلير  فيها مدرسة الف 

 .ف 

امج المتخصصة مثل البكالوريا الدولية  Dual Immersion و STEAM و Montessori و  Rapid Learner و (IB) لن يتم تقديم الت 

 .شخصي بشكل نموذج التعليم إال من خالل خيار  Performing Arts و

، التفاصيل الخاصة بكل نموذج تعديل وتحديث بينما يستمر   :يمكن العثور عل وصف موجز لكل نموذج أدناه  تعليمي

 مستقلة ال دراسة ال 

ي أن يبدأ  لألرس يمكن 
ي أي وقت. إذا كنت ترغب ف 

ي برنامج الدراسة المستقلة ف 
ي اليوم   تلميذكالتسجيل ف 

ي برنامج الدراسة المستقلة ف 
ف 

ي 
  / بآ 12األول من المدرسة ف 

ُ
سط

ُ
غ
ُ
  / بآ 5 صاهأبداء الرغبة بموعد أق، يرج  إكمال نموذج س أ

ُ
سط

ُ
غ
ُ
 .سأ

 ( 5( ولغاية الخامسة )TKالتمهيدية األنتقالية )المراحل الدراسية 

نموذًجا تعليمًيا يسمح لهم  خامسة  لطلبة المراحل الدراسية من التمهيدية األنتقالية ولغاية ال يقدم برنامج الدراسة المستقلة الجديد

ي  
ا المعتمدين  San Juanارس تربية مدعن ُبعد من معلمي  التعليم بتلقى

ً
وأولياء األمور أو   للطلبةبالكامل. سيشمل كل يوم دراسي وقت

امن  التعليمهم أثناء ساعات العمل المفتوحة ووقت ياألوصياء للتواصل مع معلم امن المتى  . سيتم تقديم الخدمات وغتر المتى 

ي اللغة  تنميهالمتخصصة ) ( ب ، خدمات التعليم الخاصةاألنكلتر  ي
  الطلبة. سيتواصل  الطلبة ناًء عل احتياجات ، الدعم االجتماعي العاطق 

ا مع 
ً
نيتعت  األ  اآلخرين عن ُبعد  الطلبةأيض ي وقت عمل مستقل  نتى

 .ويشاركون ف 

ة )6لمراحل الدراسية من السادسة )ا  (12( ولغاية الثانية عشر

، والذي يوفر  الثانوية El Sereno من خالل مدرسة 12 ال  9من  للمراحل الدراسيةبرنامج دراسة مستقل  San Juan Unified لدى

ي تناسبهم. ستقومالقدرة عل ت  للطلبة
نامج لخدمة  San Juan Unified مديرية تربية وجيه تعلمهم بالشعة البى   الطلبةبتوسيع هذا الت 

ي  
ا ف 

ً
نامج بمعلم رئيسي سيقدم إرشادات   الطلبة. سيتم إقران  8 ال  6من  المراحل الدراسيةأيض ي الت 

نيتعت  األن ف  إلكمال الدورة   تى

 .مهيئير  لدخول الكلية او الحاية المهنيةيكونوا المسار الصحيح لتلبية احتياجات مستقبلهم األكاديمي لاء الطلبة عل أبقو التعليمية 

نامج الدراسة المستقلة إكمال نموذج األرس الراغبة ُيطلب من   ، سيتواصل أحد الموظفير   . بمجرد تقديم النموذجهنا  أبداء الرغبةبت 

ي غضون أسبوع من التقديم. يجب أن تعمل  ةالندوات التعريفي. يتم تحديد  الندوة التعريفيةلتحديد موعد 
ي لديها   األرس بشكل عام ف 

البى

 . IEPتنسيب خطة الـ الخاص بهم لجدولة تغيتر  المعلم المسؤول عن الطالب مع  ( IEP) تعليم خاص  رنامج ب 

لي للمراحل الدراسية التمهيدية األنتقالية 
 ( 8لغاية الثامنة )( TK)التعليم المن  

لي 
ي  TK-8 يوفر برنامج التعليم المت  

ي   ةالثامنحبى التمهيدية األنتقالية و احل الدراسية المر للطلبة ف 
أولياء  من أحد  التعليمالقدرة عل تلقى

مع مدرس متخصص يقدم إرشادات حول مواد المناهج   األرس اون أو مقدم رعاية آخر بدعم من معلم معتمد. تتعاألمور أو األوصياء 

ة. تقوم التعليم ال طلبتهم األوصياء تقديم  / ألولياء األمور الدراسية بحيث يمكن  مع معلمهم االستشاري  باألتصال لطلبة األرس وا مبارس 

ي 
امن  التعليميومًيا للمشاركة ف   .طلوبوتحديد أي دعم مالتعليمي التقدم مستوى  وتقييم  المتى 

لي إكمال األرس الراغبة ُيطلب من  
نامج التعليم المت   لي  طلبتهملتسجيل   هذا النموذجبت 

ي برنامج التعليم المت  
ا   لألرس يمكن . Tk-8ف 

ً
أيض

ي  
 .لطرح األسئلة 5826-726 (916)الرقم عل  San Juan Centralاالتصال بمكتب التسجيل المركزي ف 

https://form.jotform.com/211966505886165
https://form.jotform.com/201986685013056

