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● Comuníquese con su maestro/s durante sus horas de oficina  

○ Los maestros están disponibles por apoyo virtual de 8:30-10:30 a.m. y 12:30 - 2:30 

p.m. de Marzo 18-Abril 3.  

○ Información sobre los métodos exactos que usarán los maestros para sus horas de 

oficina virtuales serán disponibles el día Marzo 18.  

● Revise la pagina de web del distrito para encontrar información actual sobre esta 

situación 

 

  

Haz preguntas a tu maestra 

● Que necesito para repasar? 

● Donde puedo conseguir más información? 

● Que puedo hacer para no olvidar lo que ya he aprendido? 

● Que noto y que me pregunto? 

 

  

● Leer y Repasar  

○ Lee un libro y recuenta la historia a un miembro de la familia  

○ Repasar información para los exámenes y proyectos próximos  

○ Repasar las notas de clase 

 

 

  

Enriquecer 

● California Department of Parks and Recreation: Paseos virtuales a parques 

costeros y oceánicos.  

● Tour The Collection at The National Gallery of Art: Tu puedes hacer una 

búsqueda por artista, título o sujeto. 

● John Muir Exhibit: Esta exposición por el club Sierra ofrece la historia concisa de 

la vida de Muir’s. Incluye sonidos, video y textos.  

● Virtual field trips 

● Conduce Virtual college tours 

● Tour The American Museum Of Natural History Tu puedes encontrar paseos de 

360 grados de dioramas, fotos, y videos.  

● Reach the Word Vela alrededor del mundo en un velero de 43-pies y conoce el 

equipo que lo hizo. Puedes encontrar centros diferentes para maestros y 

estudiantes.   
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● Monterey Bay Aquarium Camaras web. Con diez cámaras en vivo tu puedes 

escoger, puedes experimentar lo maravilloso del océano sin importar donde 

estés. 

● Virtual Art Museums  

 

 

 

 

  

● Autocuidado  

○ Duerme lo suficiente  

○ Lavate las manos  

○ Mantente hidratado  

○ Mantiene distancia social 

 

  

Necesita acesso a internet? 

Las siguientes companias de nuestra región están ofreciendo internet gratis o están 

incrementando los datos para asegurarse que lo estudiantes y otros que están 

trabajando desde casa tengan acceso durante el auto aislamiento. 

● Comcast está ofreciendo su paquete de  “internet esencial” gratis a nuevos 

clientes por las siguientes semanas, aumentando las velocidades de descarga y 

carga durante este tiempo. Actualmente clientes los clientes de este programa 

estarán recibiendo estos beneficios durante las siguientes semanas. 

Adicionalmente, Xfinity hotspots están teniendo acceso por todos, aun para 

aquellos que no son clientes de Xfinity.  

● Spring   Ha prometido no terminar el acceso si los clientes no pueden pagar su 

cuenta. Temporalmente estará removiendo límites de datos y asegurándose que 

cada teléfono tenga punto de acceso y pueda tener acceso a internet por los 

próximos dos meses, aun si el cliente no lo tenia actualizado a acceso hotspot 

original (20GB límite). 

● T-mobile: data ilimitada por los siguientes dos meses, y la habilidad para usar el 

hotspot para cada teléfono por los siguientes dos meses (20GB limite).  
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Recursos para hablar con su hijo/s acerca del COVID-19  

1. Hojas informativas (Disponibles en Inglés, Chino y Español) de Centros para el 

Control de Enfermedades. También puede ver abajo en la area de “Recursos 

Multilingues” para mas informacion  

2. Hablando con sus niños sobre la enfermedad de Coronavirus 2019 de Centros para 

el Control de Enfermedades (CDC)  

3. Hablando con sus hijos sobre COVID-19 (Coronavirus) de la Asociación Nacional de 

Psicólogos Escolares  

4. Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus de PBS  

5. Ocho consejos para confortar y proteger a los niños al hablar sobre el coronavirus de 

UNICEF  

6. Cómo hablar con los adolescentes sobre el coronavirus de la Publicación de Salud 

de Harvard  

7. Cómo hablar con sus niños y adolescentes sobre el coronavirus de La Psicología 

Hoy con estrategias separadas por grupos de edad 

 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

Arabic  

 

Communicate           

 الصف وخالل اوقات عمله طريقة االتصال مع معلم 

o  2:30-12:30صباحاً و 10:30-8:30المعلمين سيكونون موجوين لتقديم الدعم العملي مابين 

 نيسان.  3آذار الى  18ظهراً من 

o  المعلومات عن الطرق التي سيستعملها معلم الصف ستقدم من خالل اوقات عمل المعلم

 آذار.  18وستكون متوفرة من تاريخ 

 

  

 مراجعة Check   الصفحة الخاصة بالوزارةdistrict website   للحصول على التحديث او اي تغيير

 بما يخص هذا االمر. 

  

 طرح االسئلة  لمعلم الصف Read and review  

o  مالذي اقوم بمراجعته؟ 

o  من اين احصل على معلومات اكثر؟ 

o  مالذي يمكنني عمله للحفاظ على متعلمته مسبقاً؟ 

o و تساؤالتك ؟ ماهي مالحظاتك ا 
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  القراءة والمراجعةRead and review  

o  إقرأ كتاب وقم بأعادة سرد القصة الى شخص من العائلة 

o مراجعة لالمتحانات القادمة والمشاريع الدراسية 

o  مراجعة المالحظات التي تخص صفك 

 

  

  Enrich للتطوير 

o California Department of parks and Recreation  

 العامة واالماكن الترفيهية في كاليفورنيا .الحدائق 

 رحالت افتراضية الى بارك الشواطئ والبحار  

o Tour The Collection at The National Gallery of Art 

  يمكنك عمل بحث عن اي موضوع عن طريق اسم الرسام, العنوان, او اسم الموضوع

o John Muir Exhibit  

, كتاباته, واعماله. يشمل المعرض Muirوفر مختصر عن حياة ي Sierra Clubهذا المعرض من قبل 

 تسجيل صوتي وفديو وايضاً كتب. 

o Virtual field trips    الرحالت االفتراضية 

o Virtual college tour  إجراء جولة جامعية إفتراضية 

o Tour The American Museum of Natural History  

 درجة من الدايوراما والصور والفديوات.  360يمكنك الحصول على جوالت ب

o Reach the World   االتصال بلعالم 

قدم, والتقي بلطاقم الذي صنع القارب. سوف ترى اماكن منفصلة  43ابحر حول العالم مع قارب بطول 

 للطلبة والمعلمين. 

o Monterey Bay Aquarium webcams  

كاميرات تنقل صور حية لتختار منها , ويمكنك التعلم واكتساب  10تري. يوجد كاميرا في ساحل مون

 الخبرة عن عالم البحار وليس بلمهم في اي مكان انت.

o Virtual Art Museums متاحف الفنون االفتراضي 

 

  

  Self Care العناية بلنفس 

o  أخذ كمية كافية من النوم 

o اغسل يديك 

o اشرب كمية من السوائل 

o  الحفاظ على المسافات بينك وبين الشخص القريب منك 
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Need internet access?  

  الحاجة في الحصول على خدمة االنترنت؟ 

شركات االنترنت المذكورة ادناه والموجودة من ضمن منطقتنا السكنية تقدم خدمة االنترنت المجانية 

لمنزل على خدمة االنترنت خالل مع زيادة في االسيعاب لضمان حصول الطلبة وكل من يعمل من ا

 هذه الفترة من العزل الفردي. والشركات هي

  Comcast  " تقدم عرضInternet Essential مجاناً لزبائنهم الجدد لبعض االسابيع القادمة مع"

 Internet زيادة في سرعة التحميل واالرسال خالل هذه الفترة. وزبائنهم الحاليين في برنامج "

Essential عندهم الزيادة في سرعة التحميل والعرض لبعض االسابيع القادمة. بالضافة الى هذا"

. انظر الى خريطة Xfinityللجميع حتى للذين ليسوا من عمالء  Xfinity hotspotsوجود خدمة 

hotspots  هنا. المشير اليها عند الضغط على كلمة 

 Sprint  لزبائن غير قادين على دفع قوائمهم. ويقومون تعهدت الشركة بعدم غلق خدمة االنترنت اذا ا

 ايضاً بصورة مؤقتة بتحريك سعة البيانات والتأكييد على ان كل موبايل له القدرة على العمل واستخدام

لمدة الشهرين القادمين حتى اذا الزبائن الذين اليملكون هذه الخدمة من االساس )سعة  hotspotخدمة 

 كيكا بايت(.  20

 Mobile -T فر خدمة مفتوحة لمدة الشهرين القادميين, وايضاً القدرة على استخدام  خدمة توhotspot 

 كيكا بايت(. 20لمدة الشهرين القادمين )سعة  hotspotللجهاز والحصول على هذه خدمة 

 

  

Resources to talk to your child about COVID-19  

  مصادر للتحدث مع طفلك حول مرض كورونا فايروسCOVID-19  

) متوفرة بللغات االنكليزية , الصينية, االسبانية( من مراكز  صفحات عن حقائق المرض .1

" Multilingual resourcesالسيطرة على االمراض. وايضاً النزول بلمؤشر الى " 

 للحصول على معلومات اضافية . 

رض  من مراكز السيطرة على الم 2019التكلم مع ابنائكم بخصوص مرض الكورونا  .2

Center of Disease Control  (CDC) 

من خالل الرابطة الوطنية لعماء النفس في  19التكلم مع اوالدكم عن فايروس الكورونا  .3

 National Association of School Psychologistالمدارس. 

 PBSمن خالل كيف تتحدث مع اطفالكم حول فايروس الكورونا  .4

عندما تتحدث عن مرض فايروس الكورونا من ثمانية نصائح لتقديم الدعم وحماية اوالدكم   .5

 UNICEFخالل منظمة اليونيسف 

 باستخدام منشورات الصحةكيفية التحدث مع اوالدكم بمرحلة الشباب حول فايروس الكورونا  .6

  Harvard Health Publishingلجامعة هارفرد 

 Psychology  Today ابكم حول مرض الكورونا  من خالل كيفية التحدث مع اوالدكم وشب .7

 التي تتحدث عن استيراتيجات مقسمة حسب الفئة العمرية للطفل. 


