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كة San Juan ت مديرية تربيةقام    Herff Jones بالتعاقد مع شر
  إقامةمن شأنها أن تساعد  الت 

نتعاالحتفاالت  ف  وف وس بر االنب 
:  فعاليةشمل الت   ما يل 
  

 من الطل •
ً
 . والموظفي    ةب خطابات مسجلة مسبقا

ائح ال جموعةم • ةخصصةممن الشر  . ، حيث تتاح للخريجي   الفرصة لعرض صورة ورسالة مكتوبة قصب 

يحة المخصصة ف و س •  . هم ليتم اإلعالن عن جميع أسماء الخريجي   أثناء عرض الشر

نت بدًءا من تاري    خ ووقت تخرج المدرسةواتاحته  الحفل القامة زموا للجميع ا  مجتم د  •  . للبث عبر اإلنب 
 

نتع التخرج تميف سو س: لماذا  لبر االنبر ز ي المبز
ز

 والقيام بمراسم COVID-19بسبب الـ   ؟ لماذا ال ننتظر حتر يتم رفع أمر البقاء ف
ي ذلك الوقت؟ال حتفالاال 

ز
 تقليدية ف

نتعج: تتيح لنا فعاليات التخرج    سمعناها من الطل غباتالر تلبية اثني   من أكبر  بر االنب 
، للتأكد من ألش والموظفي   وا ةب الت 

ً
. أوال

  للقيام بذلك بطريقة تضم أكبر عدد ممكن من طالبنا مع أقرانهم.  2020 فعة عامد طلبة تكريمنا ل
 عل إنجازهم والثان 

ات عل أنه س من أي حجم معقول قبل  وجه لوجه جماعية اتفعالي  راءجبايتم تخفيف القيود الصحية للسماح ف و ال توجد مؤشر
  ذلك الوقت نعلم أن العديد نهاية العام

 يغادرون إىل الكليات والمهن والخدمة العسكرية. ف و من طالبنا س، وف 
 

ي س: هل يمكن لمدرسة 
ي / ابتز

ي وقت الحق؟ امةقا ابنتر
ز

 حفل ف
بيةتواصل وف ج: س   ظر ن بال المدارس ومقتوف مراقبة القيود والمبادئ التوجيهية الصحية وسب مديرية الب 

وجه  أخرى  فعاليةإقامة  ف 
  وقت الحق من السنة التقويمية لتكريم هلوج

 ت الظروف. إذا تغب   2020عام  فعةد  طلبة ف 
 

؟ د عبال باستخدام هوجه لوجحفل  قامةس: هل كان بإمكانك ا   االجتماعي
ل ل لحاىل  ا  مر األ ج: لسوء الحظ استنادا إىل    المب  

  لبقاء ف 
  الوقت ال تجمعلا ن ال يمك، مقاطعة سكرامنتو ف 

. ف  تم تمديد األمر حت  حاىل 
  حي   فل ح، أي قبل أسابيع قليلة من أول أيار  22

  األسابيع المقبلة، لم نتخرج مقرر لدينا. وف 
أي  لق  ت  أننا نتوقع أن يتم تعديل األمر ف 

 ر ياخت ا بان مفق، من أجل أن نكون قادرين عل تكريم خريجينا بطريقة أو بأخرى  أنه من المرجح أن ُيسمح بتجمعات جماعية. عل إشارة 
نتالحجراء ا  خيار  ت الظروف، سأيار  22عد بغض النظر عما إذا تم تمديد األمر إىل ما ب فل عبر االنب    ف و . وإذا تغب 

نعيد النظر ف 
 خطتنا. 

 
بيةالمديرية هي  San Juan مديرية تربيةس: هل  ي  بر

ــج فل الاجراء حتقوم بف سو الوحيدة التر نتعتخريــ  ؟ بر االنبر
بية ج: ال، معظم    ذلك مديريات الب 

 Natomas Unified و  Elk Grove Unifiedو  Sacramento City Unifiedالمحلية بما ف 
Roseville Joint High School District   نتعتخري    ج فل الاجراء حبجميعها  تقوم ف سو  COVID-19 ال  بسبب القيود  بر االنب 

ا  Sacramento Stateكلية   وتقومية. ععل التجمعات الجما
ً
ها من الكليات أيض نتعفعالية خدام باست وغب  لحفالت التخرج  بر االنب 

 . 2020لعام 
 

ي استيعاب هذا التجه صعو يواذا كان للطالب إد المتاحة ر اهي المو ما  س: 
ز

ي تم اجر بة ف
ات التر ب ؤها بموجاغيبر أو أي من التغيبر

ز رشادات البقا ا ي المبز
ز

 ل؟ ء ف
  حي   تم إجرا  يكونف سو أنه بج: عالمنا ليس المكان الذي اعتقد فيه أي منا 

ات مثل إغالق حرم قبل بضعة أسابيع فقط. ف  ء تغيب 
ل لحماية الصحة والسالمة ، فقد قمنا بمعالجتها بطرقنا الخاصة.    المب  

 المدارس لصالح التعلم عن بعد وتنفيذ إرشادات البقاء ف 
ها من خدمات الدعم للطل  referral completed online عن طريق االتصال بمستشار المدرسة أو  ةب تتوفر خدمات المشورة وغب 

نتطلب  لماكإ )  . (اإلحالة عبر اإلنب 

Arabic 

https://www.herffjones.com/products/high-school-virtual-graduation/students-and-parents/
http://www.sanjuan.edu/gethelp


  Virtual high school graduation FAQS 
نتوية عبر االنب  ثانخرج المدرسة التحفل حول لة الشائعة األسئ  

 

 
 اتخاذ هذا القرار؟ يتمأن  وأولياء األمور قبل ةبمن الطل آلراءوامدخالت العىل  مهل حصلتس: 

ف   جمع المدخالت Kern العام ج: بدأ المشر
، وه  ف العاممشر التابعة لل ةب من خالل االجتماع مع اللجنة االستشارية للطل آلراءوا  ف 

   ةب مجموعة من طل
بيةالمدارس الثانوية يمثلون كل مدرسة ثانوية ف   آلراءوا مدخالت الرس وقد جمعت العديد من المدا  . مديرية الب 

  حي   أن 
  توجيه العملية. وف 

  ذلك مديري المدارس لدينا قد ساعدت ف 
  حي   أن مجموعة عمل من الموظفي   بما ف 

من أولياء األمور ف 
 فضلوا االحتفال 

ً
  هذا الوقت وأرادوا أن يكونوا قادرين عل االحتفال بطريقة أو  ،وجه لوجهالجميع تقريبا

فقد أدركوا أنه غب  ممكن ف 
   مهم بالنسبة لهم.  أمر  ى. أوضح طالبنا أن إدراج أكبر عدد ممكن من أقرانهم بأخر 

 

ي فل راء حقوم باجس: لماذا ال ن
ز

ون عىلي ةب، حتر نتمكن من رؤية الطلdrive-in theaterالـ التخرج ف غط الضمع المرسح  سبر
 . رةزامور السيا عىل 
ً   وليسمكلف  drive-in theaterال  استئجار  إن ج:  ا الخيار ال يزال . كما أن هذنا أش جميع  لحضور لتلبية الطلب  كفايةه الفي بما  ا كبب 

   نو ونف يكو سم هناف – حنية عشر بالسب  عل المش حلة الدراسية الثان طلبة المر ن يتمكوليتطلب احتفاال مسجال مسبقا. 
سيارة الف 

ة. باإلضافة إىل ذلك ، قدم هذا الخيار مع أشهم  ، حيث ال تملك جميع اإلنصافب مسألة تتعلق، ومشاهدة الفيديو عل الشاشة الكبب 
   حافلة ألش ا 

 .drive-in theaterال  الستخدامها ف 
 

؟ةبالطل ةشاركم يتم لم إذا  حصلي . ماذا ةشاركلميذي بالمقوم تلن يف سو س:   
  هذا الحلميذك بالمشاركيقوم تأن  دقصبج: نأمل 

   ، وكذلكفلة ف 
يتم وف ، إىل جانب أقرانه. سى آخر  ةمستقبلي  تكريم  عاليةفأي  ف 

  االحتفاالت 
اك جميع الخريجي   ف  نتإشر ة. إذا يكون لديهم فرصة لتحميل الصور الخاصة بهم ورسالة مكت وف . سعبر االنب  وبة قصب 

 .المدرسية أو صورة هوية الطالب سنوي ال كتابالطالب من رة الصو ستخدم باسة ر مدتقوم الوف لم يفعلوا ذلك، س
 

؟  ةبس: تتضمن العملية تسجيل الطل  ألسمائهم الخاصة. أليس هذا غبر شخصي
  الذي ب  ج: سيتم اإلعالن عن جميع أسماء الخريجي   من ق  

  المدرسة أو فنان التسجيل المهت 
كة  لب  من ق   تم تعيينهل أحد موظق  شر

Herff Jones  . بالشكل ظهبلفالذين يقرأون أسمائهم  خاصاألش مكنت ُيطلب من الخريجي   تسجيل أسمائهم عل النظام بحيث ي 
 .أيضا خيار كتابة أسمائهم صوتيا ةب الطل ىلدو صحيح. ال

 
نتالحفل  شاهدةمنتمكن من وف س: هل س ؟قرر بعد البث الم عبر االنبر  

  .بعد البث المقرر للمشاهدة  YouTube ال  ج: نعم، سيكون الحفل لكل مدرسة ثانوية متاًحا عل
 

؟ لماذا ما زلنا بحاجة إىل  ز  ؟ أن نقوم باستالمها س: ماذا عن القبعات والفساتير
  عل تحميل صورة  ةب ج: يتم تشجيع الطل

ائحهم الشخصية وهم يرتدون قبعتهم وثوب  هم ف  قوم باإلضافة إىل ذلك، نأمل أن ي .شر
نتقبعتهم وثوب  هم خالل حفل التخرج  الطلبة بارتداء واألصدقاء. يمكن مشاركة الصور  ألشةال مع ا ، حيث يمكنهم االحتف عبر االنب 

. كما يمكن استخدام القبعات والفساتي   إذا تم جدولة SJGrad2020ومقاطع الفيديو عل وسائل التواصل االجتماع  باستخدام #

  وقت الحق من العام.  جهلو جه و  أخرى عاليةف
  ف 
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ي س: كيف يقوم الخريجون بتحميل صورهم 
ز

يحة المخصصة اف  ؟لهم لرسر
ونًيا نية عشر حلة الدراسية الثاطلبة المر يتلق  ف و ج: س ا إلكب 

ً
  للطل علبريد

ون  يد اإللكب    األسبوع  ةب حساب البر
مع تعليمات كاملة ف 

يحة الخاصة بهم.  عداد ا المقبل حول كيفية تسجيل الدخول و     الشر
 

نتتخرج الاالحتفال بحفل م بة القيا ألس س: كيف يمكن ل مًعا؟ عبر االنبر  
نتتكون جميع االحتفاالت وف ج: س واألصدقاء الوصول إليها بدًءا من تاري    خ  الش ويمكن ل  YouTubeال   متاحة للبث عل عبر االنب 

 .للمدرسة ةالمقرر  فعاليةووقت ال
 

وتوكوالتالمع الحفاظ عل  ل للبقاء المناسبة بر   المب  
ل أو  وا عل التجمع والمشاهدة مًعا إذا كان األش ، يتم تشجيع ف    نفس المب  

ف 
  إ ب  تفكال

يجوز  .المشاهدة مع اآلخرين من وا حت  تتمكن  ( الفيس بوك حفلة مشاهدة عل) watch party on Facebook  قامة ف 
ا جدولة 

ً
نت أو أنشطة أخرى قبل أو أثناء اإلصدار األوىل  للحفل  فعالياتلكل مدرسة أيض نتجماعية عبر اإلنب   . عبر اإلنب 

SS 

05/20 

https://www.facebook.com/help/1681245065258554?helpref=about_content

