 30يوليو2020 ،
أعزائي عائالت مدرسة تشيرشفيل-تشيلي،
مؤخرا بشأن إعادة فتح مدارسنا في
أود أن أبدأ بتوجيه الشكر على مدخالت االستطالع التي أسهمتم بها
ً
فصل الخريف .استعرضت لجاننا الفرعية االستشارية المعنية بإعادة فتح المدارس بيانات االستطالع،
إلى جانب الوثائق اإلرشادية لكل من إدارتي التعليم والصحة بوالية نيويورك .ستقدم لك المعلومات
صا عن خطة إعادة الفتح الخاصة بنا كما توضح النماذج التعليمية التي
الواردة في هذه الرسالة ملخ ً
سنقوم بتنفيذها في شهر سبتمبر .يمكن العثور على جميع النماذج الالزمة لتأكيد احتياجات الحضور
والنقل ،إلى جانب خطة إعادة الفتح ،التي تتضمن تفاصيل محددة حول الصحة والسالمة والعمليات
المدرسية ،على موقع المقاطعة على  www.cccsd.org/Reopening.aspx.من المهم زيارة هذا
الرابط وتحديد خيار نموذج التعلم الخاص بطفلك بحلول يوم االثنين  10أغسطس.
النماذج التعليمية
يقدم استطالع الرأي الذي تم إجراؤه في فصل الربيع مجموعة كبيرة من التعليقات واآلراء بشأن تجربة
التعليم المنزلي التي خضتها .أوضح هذا االستطالع تأييد غالبية الطالب وأولياء األمور لفرصة تعليمية
أكثر تنظي ًما .ساعدت هذه المدخالت في توجيه خيارات النموذج التعليمي للتعليم عن بُعد المختلط
(الجزئي) أو التعليم عن بُعد الكامل في المقاطعة.
النموذج المختلط*
يحضر الطالب الذين تنتهي أسماؤهم بالحروف من أ إلى ل بصفة شخصية في يومي االثنين
والثالثاء .بينما يتلقى الطالب تعليمهم عن بُعد في أيام األربعاء والخميس والجمعة.
يحضر الطالب الذين تنتهي أسماؤهم بالحروف من م إلى ل بصفة شخصية في يومي الخميس
والجمعة .بينما يتلقى الطالب تعليمهم عن بُعد في أيام االثنين والثالثاء واألربعاء.
*سيُجرى القيام باالستثناءات للحفاظ على العائالت معًا ،وقد يتم إجراؤها لتلبية احتياجات
رعاية األطفال.
ويتطلب هذا النموذج استخدام أغطية الوجه في الحافالت المدرسية والممرات والفصول الدراسية أثناء
حركة الطالب ،وعند تواجدهم على مسافة أقل من ستة أقدام .سيقدم المعلم التوجيه فيما يتعلق بإزالة
أغطية الوجه لألغراض التعليمية ،وكذلك فترات الراحة .كما سيتم تقديم المزيد من المعلومات في
أغسطس بشأن الفحوصات الصحية اليومية للتعليم الشخصي.
نموذج التعلم عن بُعد الكامل
تُنفّذ جميع أنواع التعليم عن بُعد وفقًا للجدول الزمني الموضح .لن يحضر الطالب الذين يحددون هذا
الخيار أي جلسات بصفة شخصية لمدة ال تقل عن عشرة أسابيع .ويجب تحديد هذا النموذج إذا قررت
عدم االلتزام بمتطلبات تغطية الوجه.
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اآلنسة لوريتا ج .أورولوجيو
مشرف المدارس x2300
المجلس التنفيذي
لمشرف المدارس
السيد فرانكلين سي .ناردوني ،مساعد
محاسب قانوني معتمد ()،CPA
ومراقب خدمات األعمال وكاتب
المقاطعة
x2330

السيد جوليو بوسكو ،مشرف
مساعد مبتدئ على التدريس
x2310

السيد لورانس م .فيتو
مراقب مساعد للموارد البشرية
x2320

اآلنسة أماندا ف .بوليو منسقة
االتصال والمساعد اإلداري
للمشرف
x2300

جدول الحضور الشخصي**
طالب الصف االبتدائي ،ك -اليوم الدراسي للطالب 9:15 :صبا ًحا 3:25 -
4طالب الصف اإلعدادي -5 ،مسا
اليوم ًء الدراسي للطالب 8:05 :صبا ًحا 2:40 -
8طالب الصف الثانوي 12-9 ،مسا
اليوم ًء الدراسي للطالب 7:15 :صبا ًحا 1:50 -
مسا ًء
الجدول التعليمي للصفوف 12-7

**سيتبع نموذج التعليم عن بُعد الجدول المعدّل
**سيتبع نموذج التعليم عن بُعد الجدول ذاته
**سيتبع نموذج التعليم عن بُعد الجدول ذاته

عند النظر في المكونات التعليمية للطالب عبر اإلنترنت ،بما في ذلك نموذج التعليم عن بُعد المختلط والتعليم عن بُعد الكامل ،تم اتخاذ قرار
باالنتقال إلى جدول مج ّمع واحد للصفوف من  7إلى  .12سيتلقى الطالب فصوالً دراسية تقليدية تتألف من اليوم الدراسي ثماني الفترات لمدة 40
دقيقة .ويعمل الجدول المعدل على زيادة التفاعل اليومي بين الطالب والمعلمين إلى أقصى حد ،كما يوفر بنية سلسة عند االنتقال بين التعلم الذاتي
والتعلم عن بُعد .ويستمر الطالب في تلقي العدد المعتاد من الدورات ،كما يتم منحهم خمس دقائق للتسلية وثالثين دقيقة لتناول طعام الغداء.
وسائل النقل
تنص توجيهات وزارة الصحة وإعادة فتح والية نيويورك على أن كل حافلة مدرسية يمكن أن تنقل ما يقرب من  22طالبًا ،واحدًا لكل مقعد
بأغطية للوجه .يتمثل االستثناء في وجود طالبين لكل مقعد ألفراد األسرة الواحدة .وعادة ما يتراوح العدد بين  50-40طالبًا لكل حافلة في العام
الدراسي العادي .لذلك ،نطلب الحصول على المعلومات الالزمة من كل عائلة لتحديد حاجتك إلى النقل بالحافالت أو توفير وسيلة النقل الخاصة
بك .عالوة على ذلك ،بالنسبة للعائالت التي تحتاج إلى االنتقال إلى مقدم رعاية نهارية معتمد*** ،يجب تقديم نموذج المقاطعة.
***يجب أن يكون مقدم الرعاية النهارية داخل حدود منطقة مدارس تشيرشفيل-تشيلي.
الصحة والسالمة
تعد أغطية الوجه مطلوبة للتعليم الشخصي .إذا كنت ال تريد أن يرتدي طفلك غطا ًء للوجه ،فيجب عليك اختيار نموذج التعلم الكامل عن بُعد.
ويتمثل االست ثناء الوحيد لمتطلبات أغطية الوجه في الحصول على توثيق معتمد من أخصائي رعاية صحية.
لن يتم استخدام الخزائن في الصفوف اإلعدادية والثانوية بسبب حركة الطالب في الممرات .يتم إعداد أنماط حركة المرات لتقليل حجم المجموعات
وتعزيز سياسة التباعد االجتماعي.
ونحن بصدد استبدال نوافير مياه الممرات بمعبئات زجاجات المياه .سيُسمح للطالب بإحضار زجاجات المياه الخاصة بهم ألغراض الترطيب.
وستُستخدم المالعب للتربية البدنية والراحة مع االلتزام ببروتوكوالت غسل اليدين وتحجيم أحجام المجموعات الطالبية.
وفي المتوسط ،تتيح مساحات الفصول الدراسية لدينا ما يقرب من  15طالبًا عند استخدام مسافة التباعد االجتماعي التي تبلغ ستة أقدام .وفي بعض
الحاالت ،يمكن استخدام مساحات فصول دراسية أكبر لزيادة مسافة التباعد االجتماعي ( 12قد ًما) اعتمادًا على النشاط (أي التربية البدنية والفرقة
والجوقة وما إلى ذلك).
وجبتا اإلفطار والغداء
يتلقى الطالب طعام اإلفطار والغداء خالل أيام الدراسة الشخصية .ويقدم المديرون مزيدًا من التفاصيل بشأن خط التقديم وموقع تناول
الغداء في المراسالت التي سيُجرى إرسالها في منتصف أغسطس .ستتم مشاركة المزيد من المعلومات لتوزيع الوجبات في أيام التعلم عن
بُعد.
ألعاب القوى داخل المدرسة وخارجها
لم يصرح الحاكم ببدء ممارسة ألعاب القوى بالمدارس العامة قبل بداية العام الدراسي .نتوقع ممارسة رياضات الخريف في  21سبتمبر أو
نظرا لتركيزنا على
قبل ذلكً .
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إعادة فتح المدارس وإعطاء األولوية لتدابير الصحة والسالمة ،سيتم تأخير بدء ممارسة األنشطة الداخلية والخارجية حتى  21سبتمبر أيضًا .سيمنح
هذا الوقت للمعلمين ومديري المدارس الفرصة لتفعيل نموذجي التعليم المختلط والتعلم عن بُعد ،إلى جانب إدارة إجراءات الوصول واإلطالق بشكل
آمن يوميًا.
منح الدرجات والتعليقات
ً
في الربيع الماضي ،قمنا بوضع نظام منح الدرجات والتعليقات المعدل وفقا لنموذج التعلم المنزلي وفي بداية هذا الخريف ،سنعاود العمل بنموذج
درجات عمل الطالب .سيتم تضمين معلومات محددة حول ممارسات الدرجات والواجبات المنزلية في بريد المدير إلى كل أسرة في منتصف
أغسطس.
تكريم المتخرجين بدرجة شرف من المدرسة الثانوية
نظرا لدراسة بحثية لمدة عامين أجرتها اللجنة االستشارية المعنية بتقديم التقارير والدرجات للصفوف من  ،12-9تم اإلعالن في العام الماضي أنه
ً
ً
بد ًءا من الصف الدراسي لعام  ،2024ستتبنى المنطقة العمل بالنظام الالتيني بدال من النموذج الحالي لتكريم المتفوقين .سيحدد المعدل التراكمي
للطالب حالة درجة االمتياز (مع مرتبة الشرف) ،أو بامتياز (مع مرتبة الشرف الكبرى) أو بامتياز مع مرتبة الشرف (مع مرتبة الشرف الكبرى).
وباإلضافة إلى ذلك ،توجد فئة رابعة من "التميز الدراسي" للطالب ،بغض النظر عن الدرجات أو المعدل التراكمي ،تتمثل في الطالب الذين
يتلقون أي خمس دورات  APأو  IBمع االختبارات المقابلة .وبالنظر إلى نظام الدرجات المعدل خالل فصل الربيع الدراسي  2020من التعلم
المنزلي ،يتعذر علينا مقارنة مرتبة الصف بموضوعية بسبب استخدام سياسة النجاح/الرسوب المجمعة والدرجات في الدورات الدراسية.
لذلك ،ستنتقل المدرسة الثانوية إلى النظام الالتيني بد ًءا من صف التخرج لعام .2021
وفي الختام ،نطلب بكل احترام أن تتوجه كل أسرة إلى موقع منطقتنا على اإلنترنت وأن تمأل نموذج التدريس الخاص بك في األسابيع العشرة
األولى من العام الدراسي القادم .وسيتم طرح أسئلة إضافية بشأن احتياجات النقل .يُرجى زيارة www.cccsd.org/Reopening.aspxللوصول
إلى نموذج الرد المطلوب الذي يجب إكماله لكل طالب بحلول  10أغسطس .ويوجد لدينا أيضًا روابط للتسجيل في  eNewsأو تحديث تفضيالتك
للبريد اإللكتروني واإلشعارات النصية من خالل  BrightArrowوالتسجيل للحصول على حساب  Parent Portalللوالدين الذين لديهم أطفال في
الصفوف من  5إلى .12
لتزويد المدرسين واإلداريين بوقت للتحضير لكل من النماذج التعليمية المختلطة وتلك التي تتعامل عن بُعد ،سنقوم بتعديل تقويم مدرستنا ليشمل
يومي المؤتمر في يومي  8و 9سبتمبر .سيكون اليوم األول لجميع الطالب يوم الخميس  10سبتمبر .وفي النهاية ،نعلم أن الحاكم سيراقب انتشار
الفيروس بالمقاطعة ويعتمد القرار النهائي بإعادة الفتح على قراره التنفيذي .وفي هذه األثناء ،ينبغي أن نتحلى بالتفاؤل وننعم بالصحة.
نشكركم على تعاونكم ودعمكم المتواصلين ونحن نعمل على إعادة فتح مدارسنا .نتطلع لرؤية أطفالكم قريبًا!
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

مشرف المدارس لوري أورولوجيو

أدوات التواصل:
س ّجل في  eNewsواإلشعارات النصية على
https://target.brightarrow.com/PortalLogin15.aspx?PortalKey=60ED5CF4-BAAA
االشتراك من الصف الخامس إلى الثاني عشر في  Parent Portalعلى
 https://www.cccsd.org/ParentStudentPortalsGr5-12.aspxتويترCCCSDtweets@ :
فيسبوك :منطقة تشيرشفيل-تشيلي المدرسية المركزية إنستغرام:
CCCSDofficial
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