
 
San Juan Unified campuses to remain closed through end of school year, distance learning to 
begin after spring break  
 

، و  San Juan Unified مديرية تربيةمدارس تبقى وف س   بدأ ي فسو مغلقة حتى نهاية العام الدراسي
 
 عد التعلم عن ب

 
 عدب

 ععطلة الربي
 

ا اىل
ً
، وبالتنسيق مع  واليةمن مسؤوىلي الكل من  توجيهات ال استناد ن بي ومسؤوىلي الصحة المحليي  المحلية  ةمديريات التر

.  مدارسنا بتمديد إغالق   San Juan Unifiedمديرية تربية األخرى، تقوم   حتر نهاية العام الدراسي

 

ي ا 
ن س2020-2019العام الدراسي  نتهاءهذا ال يعتن ي حي 

ن بدنيا، يعمل المعلمون والموظفون وف . فن نواصل البقاء منفصلي 

ي دروس جديدة عن  ةالتعليم. بعد عطلة الربيع، سوف يشارك المعلمون والطلب  وفت  إىل نموذج جديد لت لالنتقالبرسعة 
فن

ي يمكن أن تتخذ عن ب  طريق التعلم 
 . من األشكال عديد العد والتر

 

وري قد يسبب خيبة األمل ون ي ي صعوباتفهم الت نحن ندرك أن هذا القرار الصعب ولكن الضن
عد التعلم عن ب   سببها التر

ف ف و لطالبنا وأرسنا وموظفينا. س ومراجعة األفكار حول أفضل  جمعل ةب بتجميع مجموعة من الطل Kernم العايقوم المرسر

ن ودعم أهدافهم بعد المرحلة الثانوية. وس رسر دراسية الثانية عطلبة المرحلة الطريقة لالحتفال بإنجازات  يتم ف و المتخرجي 

 المزيد من المعلومات عن هذه الجهود عندما تصبح متاحة.  كةمشار 

ي تحتاج إىل إجابة. يرج  
ي جال ل أننا نعمل بجد  العلم ال تزال هناك العديد من األسئلة التر

وسوف ت  قلقم تث  ابة عىل األسئلة التر

ي غضون ذلك، يرج  االطالع أدناه للحصول عىل تفاصيل حول الت ثاتحدين لدينا تكاذا  ا كم نبقر عىل تواصل مع
علم عن . فن

 عد وما يمكن توقعه أثناء عودتنا من عطلة الربيع. ب  

 

 
 
ي للتعلم عن ب

 عدالجدول الزمت 

ي لمساعدتهم عىل االستعداد.  كةبالمشار  معلمونا وموظفونا  قامهذا األسبوع، 
ي مجموعة متنوعة من فرص التعلم المهتن

 فن

 

 :فيما يىلي التواري    خ الرئيسية لتنفيذ التعلم عن بعد 
نت أو ميوجد ساعاال  – لة الربيععط نيسان:  10اىل  6من  • ي هذا األسبوعت عمل عت  االنتر

  هام دراسية فن
ي مدارس 12إىل  6من  مراحل الدراسيةعد لللم عن ب  يبدأ التعوف س نيسان:  15بحلول  •

والمدارس  K-8  ال فن
 المتوسطة والثانوية

ي يبدأ التعلم عن ب  ف و س نيسان:  20بحلول  •
والصفوف االبتدائية  (مرحلة الطفولة المبكرة) ECEل  ا عد للتعليم فن

ي مدارسنا  ةب عىل الطلمبيوتر الكجهزة بالوقت الالزم لتوزي    ع ا  نيسان 20يسمح تاري    خ ف سو )  (6/ 5اىل  TK  من ال)
فن

ي للباإلض 33االبتدائية ال  
استخدام األجهزة والخدمات التكنولوجية لكل من مدرسينا  عىل تدريبافة إىل وقت إضافن

ا 
ً
ا عىل استخدامه(.  والطلبة الصغار سن

ً
 الذين من المرجح أن يكونوا أقل اعتياد

ي المدرسة  حتر عد يستمر التعلم عن ب  وف س •
ي وهو آخر يوم لنا فن

 . حزيران 9فن
  

 
 
 عد؟ما هو التعلم عن ب

ي  عد هو التعلم عن ب  
الفصل الدراسي منهاج شاركة ممختلفة. يمكن  نماكا التعليم الذي يكون فيه الطالب والمعلم فن

ها من األساليب أو المواد التعليمية  ي ذلك استخدام أجهزة الكمبيوتر أو غت 
ي مجموعة متنوعة من األشكال بما فن

وأنشطته فن
ي  . ةب اعتمادا عىل المعلم والواجب واحتياجات الطل

 جدو  ةب طللل يكونلن سوف عد، م عن ب  التعل جنموذ فن
ً
تقليدًيا لليوم ال

. ليس   من ذلك، س ةب الطل كونيأن  ع توقممن الالدراسي
ً
عىل  ةب الطل صلحف يو أمام جهاز كمبيوتر ليوم دراسي كامل. بدال

ي نفس الوقت، وفرص التعلم األخرى عندما يحدث التعليم  تجاربلمزي    ج من ا
ي توفر التعليم والتعلم الذي يحدث فن

التر
ي أوقات مختلفة. والت 

  علم فن

Arabic 



•  
 
امن( اجتماعات ع  قد يتضمن التعليم والت ن ا التعلم المتر

ً
ي نفس الوقت )ويسىم أيض

 للصفة مبارسر لم الذي يحدث فن
. ب  من ق   اتفعالي ليتم جدولة هذه ا وف وما إىل ذلك. س ةب الطل اجتماعاتوالدردشات و  راسي الد ن ل المعلمي 

ي أي المرحلة االبتد ةب وطل (ةبكر فولة الم  لة الطمرح) ECEل  ا ةب وبالنسبة لطل
ائية، يمكن جدولة هذه األنشطة فن

. لتجنب الت  ي الجدولة لطل ضاربوقت خالل اليوم الدراسي
يتم عقد وف المدارس المتوسطة والثانوية، س ةب فن

 . ة المقررة للفصل الدراسي كة هذه خالل الفتر  أوقات التعلم المشتر

 التعليم  •
 
ي  لم ع  والت

ي أوقات مختلفة )وتسىم أيضا التعلم غت  اليالتر
امن( حدث فن ن ، باراتاالختو كتابة الشمل يقد و متر

، الخ. عىل سبيل المثال، قد يقوم المعلم بنرسر اإلرشادات أو  ي
ي التعاوبن  شكل توزيعها عىلبوالعمل الجماعي الطالب 

 بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة طالبية.  واجببالعمل عىل ال ةب واجب والسماح للطل

 بعد عودتهم من عطلة الربيع.  صلهم الدراسي فل خطط محددة لسيقوم المعلمون بالتواصل مع طالبهم من خال •

 
 تقديم خدمات التعليم الخاص

ن ة ا طلب ليعمل المعلمون وموظفو التعليم الخاص لدينا عىل تحديد الدعم الذي يحتاجه ا  لمساعدتهم  ل فردي كبشلمتعلمي 
ي التعلم عن ب  

 قدر اإلمكان. والتسهيالت  التهيئةيتم توفت  وف خدمات التعليم الخاص، س ميذكتلتلقر يذا إ .عدعىل النجاح فن
 لميذكتإذا كان  الذين ال يستطيعون استخدام كمبيوتر تقليدي عىل غرار الكمبيوتر المحمول.  ةب يتم تحديد أجهزة بديلة للطل
اتتألمناقشة ال IEPيتم عقد اجتماع ف و عد، سبنموذج للتعلم عن ب   تلبيتها يحتاج إىل خدمات ال يمكن   كلميذتعىل  ثت 

ي سيكون مناسًبا وتحديد ما إذا كان الت 
 . أم ال  عليم التعويضن

  
 ال

 
عدتكنولوجيا لدعم التعلم عن ب  

ي كل من مدارسنا من عقد تم قد ل
ويد أي طالب يحتاج إىل جهاز كمبيوتر    K-8ال   فعاليات التوزي    ع فن ن والمتوسطة والثانوية لتر

  إذا كنت  .Chromebookال   بأجهزة
ً
ي وزي    ع فعالية الت  كتفاد قو الثانوية  و أالمتوسطة  و أ   K-8 ال  ن مدارس ا متلميذ

فن
  .جهاز من أي مدرسة ابتدائية خالل أوقات االستالم المقررة الماستيمكنك فمدرستك 

 
ي  Chromebookال   جهزةأ فعاليات توزي    ع تقاموف س

يتم نرسر جدول وف نيسان. وس 17إىل  13من المدارس االبتدائية  فن
ي كامل عىل مواقع 

بيةمديزمتن رسائل إخطار جماعي من مدرستها قبل  ألرس والمدارس بمجرد توفرها، كما ستتلقر ا  رية التر
ن عىل األقل من ال  .  فعاليةيومي 

  
ي )  باإلضافة إىل ذلك، ي  ةب الطل الفر إذا  technology support is available (يتوفر الدعم التكنولوج 

 مخدا ت اس صعوبة فن
  Chromebook أجهزة

 
ي الوصول إىل  كأرستعلم. إذا كانت الخاصة بهم أو الوصول إىل موارد الت

بحاجة إىل مساعدة فن
نت،   .ل عىل الموارد للحصو  click hereاإلنتر

 انقر هنا  

SS 
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https://www.sanjuan.edu/Page/49705
https://www.sanjuan.edu/domain/8864

