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 2020أغسطس/ آب،  6
 

  أعزائي العائالت،
   

مدرسة یواصل المعلمون والموظفون في مدرسة طفلكم، وجمیعنا في إدارة التعلیم، العمل على مدار الساعة للتحضیر للعودة اآلمنة والصحیة إلى ال
بمعلومات إضافیة وتذكیر ھام ونحن نتجھ نحو شھر سبتمبر/ في سبتمبر/ أیلول. إن جزءاً مھماً من تخطیطنا یعتمد علیكم! الیوم أكتب إلیكم لتزویدكم 

   أیلول.
   

لمدرسیة، ویواصلون تستعد جمیع المدارس حالیًا لنموذج التعلّم المختلط. یعني التعلّم المختلط أن التالمیذ یتعلمون جزًءا من الوقت شخصیاً في المباني ا
إذا كان التعلّم عن  یمكن ألي عائلة أیًضا اختیار التعلّم عن بُعد بالكامل في ھذا الخریف ألي سبب. تعلمھم عن بُعد، من المنزل، في بقیة أیام األسبوع.

بُعد ھو تفضیلكم، فنحن نطلب أن نعرف ذلك منكم عن طریق ملء استمارة قصیرة عبر اإلنترنت على الرابط 
schools.nyc.gov/returntoschool2020  یمكنكم بعد البدء في التعلّم المختلط،  .أغسطس/ آب 7بحلول یوم الجمعة ، 311أو االتصال بالرقم

ك الذین أن تقرروا االنتقال في وقت الحق إلى التعلّم عم بُعد بالكامل، ولكن لدعم المدارس بشكل أفضل في تخطیطھا إلعادة الفتح، نطلب من أولئ
  أغسطس/ آب.  7إعالمنا بحلول یوم الجمعة،  %100یفضلون التعلّم عن بُعد بنسبة 

 

 
   

   
ع التالمیذ خمسة بینما تفكرون في نموذج التعلّم األفضل لطفلكم، أود أن أعید تأكید مبادئنا التوجیھیة التي تنطبق على تعلیم كل تلمیذ(ة): سیتعلم جمی

  وسیستمر المعلمون في تقدیم تدریس عالي الجودة مستجیب ثقافیًا وصارم ومناسب نمائیاً لجمیع التالمیذ، وفي جمیع بیئات التعلّم. أیام في األسبوع، 
   

مات یعتمد ذلك على المعلو نحن نشارك معلومات إضافیة أدناه حول كل من التدریس المختلط والتدریس عن بُعد لتمكینكم من اتخاذ قرار االختیار ھذا.
ثور علیھا على الواردة في الرسالة المرسلة إلى العائالت في أواخر شھر یولیو/ تموز لمقارنة التعلّم عن بُعد مع التعلّم المختلط، والذي یمكنكم الع

 .schools.nyc.gov/messagesforfamiliesالرابط 
    

  أنواع التعلیم والتعلّم 
مع معلمیھ ) التفاعل المباشر 1في المائة، فسیحصل على التدریس من خالل  100سواء كان طفلكم یشارك في التعّلم المختلط أو التعلّم عن بُعد بنسبة 

  ) من خالل إكمال المھام والمشاریع بشكل مستقل طوال الیوم الدراسي واألسبوع الدراسي. 2و
   
  المعلمون 

ناءات سیتم تدریس التالمیذ المنخرطین في التعلّم عن بُعد، في الغالب، من قبل معلمین من مجتمعھم المدرسي. وبینما قد یكون ھناك بعض االستث
أساس كل مدرسة على حدة، یمكن لآلباء أن یتوقّعوا عند استالمھم الجدول الكامل لطفلھم قبل بدء العام الدراسي أن یكون قد تمَّ تعیین المحدودة على 

  معلمین لتعلیم طفلھم من مجتمعھ المدرسي. 
   

  التفاعل المباشر
 ً للتالمیذ المشاركین في نموذج التعلّم المختلط. سیقدم المعلمون تدریساً حیاً على تدریساً حیاً للمتعلمین عن بُعد بالكامل، وكذلك  سیقدم المعلمون یومیا

دقیقة متتالیة) طوال الیوم الدراسي ألصغر المتعلمین لدینا وقد یزداد طول الفترة بناًء على مرحلة تطور التلمیذ(ة) ومستوى  20-15فترات قصیرة (
  یس الحي في األسابیع القادمة.سنقوم بمشاركة معلومات إضافیة حول التدر الصف.

   
  نشر الجداول 

أولئك الذین یتعلمون عن بُعد بالكامل وكذلك المشاركون في التعلّم —ذجداول الفصول الدراسیة وجداول التدریس الحي لجمیع التالمی ستنشر المدارس
التخطیط اللتزاماتكم الوظیفیة والعائلیة. ستضمن المدارس عبر اإلنترنت. ستتمكنون من الوصول إلى ھذه الجداول مسبقًا حتى یمكنكم —المختلط

   أیًضا حصول التالمیذ على وقت كاِف للتفاعالت عالیة الجودة مع معلمیھم وزمالئھم. 
   

بتعبئة استمارة قصیرة اآلن إذا كنتم ترغبون في قوموا 
 متابعة التعلّم عن بُعد بالكامل في الخریف

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/chancellor-s-message-for-families
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
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  الدعم المباشر 
الفیدیو أو الھاتف. نحن نشجعكم على سیكون لدى المعلمین وقتًا مخصًصا كل یوم دراسي للتعامل مع التالمیذ والعائالت من خالل االجتماعات عبر 

  االستفادة من ھذا الوقت للحصول على التوجیھات والتحدیثات المتعلقة بتقدم طفلكم وتعلمھ. 
   

  تناول الغداء في الفصل الدراسي 
ً في معظم الحاالت، على غرار برنامج تناول الفطور في الفصل الدراسي. في ً تدریسیا المدارس االبتدائیة، على سبیل  سیكون غداء التالمیذ وقتا

ي االنفعالي، وتعلّم المثال، أثناء الغداء، سیشارك التالمیذ في أنشطة تعلیمیة ممتعة ومثیرة وجذابة، مثل القراءة التفاعلیة بصوت عاٍل والتعلّم االجتماع
یشارك التالمیذ في مجال محتوى تعلیمي محدد. ستحافظ مواد المحتوى من خالل الموسیقى. في المدارس المتوسطة والثانویة، أثناء وقت الغداء، س

  المدارس على جمیع إرشادات الصحة والسالمة للتعلّم الشخصي ولتناول الطعام والشراب خالل ھذا الوقت. 
   

  بناء المجتمع المدرسي 
تھیئھم للنجاح. سیوفر ھذا لجمیع التالمیذ تجارب تنمیة سیكون لدى جمیع التالمیذ إجراءات روتینیة تنّمي االنتماء المجتمعي وتركز الیوم الدراسي و

ن اجتماع االحساس باالنتماء المجتمعي وبناء العالقات التي تشكل جزًءا ال یتجزأ من مجتمع المدرسة النموذجي. على سبیل المثال، قد یتكون ذلك م
ة االجتماعیة االنفعالیة وبناء المجتمع، أو نشاط ختامي یومي حیث یلخص صباحي یومي حیث یقوم المعلم بإشراك التالمیذ في األنشطة المتعلقة بالعافی

  ول للدراسة.المعلم التعلّم لھذا الیوم، ویجھز التالمیذ للیوم التالي. ستشارك المدارس والمعلمون المزید حول ھذا األمر مع اقترابنا من الیوم األ
  

  الدعم االجتماعي/ االنفعالي 
والمجتمعات  نحن نعلم أن الظروف الحالیة للجائحة كانت صعبة للغایة بالنسبة لكم وألطفالكم. حیث تم عزل التالمیذ عن معلمیھم وزمالئھم في المدارس

 تكّیف مع التغییرات.وقتاً للمعلمین والعاملین في المدرسة والتالمیذ للتكیّف مع التواجد في المباني المدرسیة والسوف نتیح  السبب،المدرسیة. لھذا 
بدمج األنشطة االجتماعیة االنفعالیة والرعایة المستنیرة للصدمات في المواد األكادیمیة إلى أقصى حد ممكن طوال الیوم. باإلضافة إلى ذلك، سنقوم 

  بجعل دعم الصحة العقلیة أولویة طوال العام الدراسي. سنقوم أیضاً 
   

  تقدیر الدرجات 
المشرف على یجب أن یستوفي جمیع التالمیذ نفس المتطلبات األكادیمیة، سواء كانوا منخرطین في التعلّم عن بُعد أو التعلّم المختلط. یتحمل المعلم 

تم داخل أو خارج الفصل الدراسي لطفلكم مسؤولیة تصمیم التقییمات أو اختیارھا لقیاس تقدم التلمیذ(ة). قد یشمل ذلك المشاریع، واالمتحانات التي ت
  التالمیذ للمحتوى الدراسي. منصة التعلیم عبر اإلنترنت، وملفات األعمال، واإلجراءات األخرى للتأكد من اتقان 

   
 سواء حول الفیروس أو حول قدرتنا على مواصلة التعلّم خالل ھذه الفترة غیر المسبوقة.—لیس ھناك شك في أننا تعلمنا الكثیر منذ شھر مارس/ آذار

جنبًا إلى —ولھذا السبب فإننا لن نقبل بأي شيء أقل من تجربة تعلیمیة أكثر صرامة وجاذبیة لطفلكم، في أي نموذج تعلیمي تختارونھ. احتیاجاتكم
  ال تزال في صمیم تخطیطنا للعودة إلى المدرسة. —جنب مع احتیاجات أطفالكم والموظفین الذین یخدمونھم

  
لومات خالل األیام واألسابیع المقبلة. كما ھو الحال دائًما، ننصحكم بمتابعة الرابط التالي سنرسل إلیكم المزید من المع

schools.nyc.gov/returntoschool2020   .للحصول على أحدث المعلومات حول ما سیجلبھ العام الدراسي المقبل  
  

  أشكركم على كونكم أعضاء في أسرة إدارة التعلیم.
  

 
 مع فائق التقدیر واالحترام،

  
Richard A. Carranza  

  التعلیممستشار 
  إدارة التعلیم لمدینة نیویورك 

    

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
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