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رسالة من المشرف
لدعم العائالت التي قد ال تزال مهتمة بخيار التعلم
االفتراضي للعام المقبل ،تقبل مدارس وورن الموحدة
الطلبات من العائالت التي قد ال تزال ترغب في التعلم
من المنزل العام المقبل .على الرغم من أن WCS
ستعود إلى التعلم الشخصي بدوام كامل العام المقبل
 ،فإننا نتفهم أن بعض العائالت قد تحتاج إلى خيار
افتراضي .تغيير مهم للعام المقبل هو أن األكاديمية
ًا دراسيًا كامالً ،خمسة أيام في
االفتراضية ستكون يوم
األسبوع مع جدول زمني كامل للطالب في جميع مستويات
الصف.
نحن نتفهم مدى صعوبة الوباء للطالب واألسر ألسباب
عديدة مختلفة ،ونعتقد أن الخيار االفتراضي ضروري.

بإخالص،
الدكتور روبرت ليفرنويز
المشرف
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مقدمة
بينما نستعد للعام الدراسي  ، 0200-0202تفخر مدارس وورن الموحدة
بتقديم أكاديمية افتراضية للطالب ،يتم تدريسها من قبل
مدرسيناالمؤهلين تأهيال عاليا .في حين أن هدفنا هو إعادة الطالب إلى
الدراسة الشخصية بطريقة آمنة ،فإننا ندرك أنه ليس كل العائالت

مرتاحة أو ستشعر بالراحة في العودة إلى المدرسة في هذا الوقت ونود
ًا .يقدم هذا المستند نظرة عامة على
أن يكون لديهماختيار افتراضي
خططنا للتعلم االفتراضي.

االفتراضات الرئيسية في تخطيطنا
أثناء عملنا على خططنا للعام الدراسي  ، 2022-2021تم وضع
عدة افتراضات رئيسية ،بما في ذلك:


ستظل هناك حاالت  COVID-29في خريف عام  0202في ميشيغان،
وعلى وجه التحديد ،في مقاطعة ماكومب.



سيستمر تطعيم الناس ،مما قد يؤثر على الحاجة إلى الحجر
الصحي بعد التعرض .ومع ذلك ،تفترض خطتنا أنه ال يزال
هناك حجر صحي إلزامي في الخريف المقبل.



نعتقد أن والية ميشيغان ،دليل محاسبة التلميذ ،الذي
يحكم عملياتنا  ،سيعود إلى قواعد  282( 0229/0202يوً
ما،
 2298ساعة من التعليم).



من خالل إرشادات CDCالمحدثة ،سيتمكن الطالب الذين يرغبون
ًا من القيام بذلك  ،خمسة
في العودة إلى المدرسة شخصي
أيام في األسبوع.



لن تشعر بعض العائالت باالرتياح التام إلرسال أطفالها إلى
ًا.
ًا افتراضي
ًا ،و تتطلب خيار
المدرسة شخصي
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متطلبات الدولة
يجب أن يتم تسجيل الطالب وتعليمهم من قبل مدرس معتمد لمدة  282يوً
ما
ًا و  2298ساعة من الوقت التعليمي .المعلمون مسؤولون عن
دراسي
ًا  ،كما يفعلون في المدرسة التقليدية .بالنسبة لطالب
الحضور يومي
المدارس الثانوية  ،سيتم تسجيل الدرجات واالئتمان المكتسب في نص
الطالب.

متطلبات المقاطعة
يجب على الطالب التسجيل في برنامجنا االفتراضي لمدة ال تقل عن فصل
دراسي واحد/ثالثة أشهر .يتم تنظيم بعض برامج
MSVPAو

MS0TCو

MMSTCو

WCS (CPCو

WCSPAو

((Transitional Kindergartenليتم

ًا ،ولديها عدد محدود من الموظفين المتاحين لها ،وهي
تدريسها شخصي
غير متوفرة على منصة افتراضية .الطالب الذين يشغلون مقاعد في هذه
البرامج والذين يختارون األكاديمية االفتراضية لن يفقدوا أماكنهم.
ًا في مدارسنا ،قد ال تكون الدورات التي يعبر
كما هو الحال دائم
الطالب عن اهتمامهم بها متاحة بالضرورة في حالة عدم وجود عدد كافٍ
من التسجيل في الدورة .ال يتوفر خيار هجين بدوام جزئي في الوقت
الحالي .من المتوقع أن يلتزم الطالب بسياسة االستخدام المقبول
للتكنولوجيا في

منطقتنا.
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جدول
سيتبع WCSتقويمنا المدرسي المنشور للعام الدراسي  ، 02/00والذي
ً ليوم كامل من االثنين إلى الجمعة  ،باستثناء نصف يومنا
يتضمن تعليما
ً
ًا سيكون اليوم العادي للطالب متوازنا بين التعليمات
المقرر مسبق
االفتراضية من المعلم والممارسة المستقلة في أنشطة التعلم .أدناه،
سترى كيف يمكن أن يبدو يوم في حياة الطالب:
عينة يوم التعلم االفتراضي االبتدائي)(K-5
إستعداد المدرس والطالب  -تسجيل الدخول إلى  ،Schoologyومراجعة أي إعالنات يومية من
المعلم  ،وتنظيم مساحة التعلم  ،واالجتماع الصباحي االختياري
تعليم  - ELAفنون اللغةيتضمن تعليمات المجموعة بأكملها  ،وتعليم المجموعة الصغيرة ،
وأوقات االنتقال ووقت عمل الطالب المستقل  ،وتضمين الدراسات االجتماعية ومحتوى
محو األمية العلمية

8:00 am – 8:15
8:15 – 10:15

لطالب فترة الصباح ,أستراحة الدماغ ,إستراحة/غداء،حركة

10:15 – 10:30

وقت القراءة المستقل/حركة ,أستراحة الدماغ ,إستراحة/غداء

10:30 – 11:30

أوقات االنتقال ,تعليمات مجموعة صغيرة ,تعليم الرياضيات  -يتضمن تعليمات المجموعة بأكملها
ووقت عمل الطالب المستقل

11:30 – 1:00

الطالب االختياري  -التعليم المباشر أو الفيديو المسجل/إستعداد المعلم

1:00 – 1:45

لطالب بعد الظهر ,أستراحة الدماغ ,إستراحة/غداء،حركة

1:45 – 2:00

تعليم العلوم أو الدراسات االجتماعية أو الوقت لخدمات دعم الطالب

2:00 – 3:00

نموذج ثانوي )(6-12يوم التعلم االفتراضي
الرياضيات

8:00 am – 9:00
am
9:10 am – 10:10
am
10:20 – 11:20

إستراحة/غداء

11:20 – 12:00

العلوم

12:00 – 1:00

مادة إختيارية أولى

1:10 – 2:10

مادة إختيارية ثانية

2:20 – 3:20

فنون اللغة األنكليزية
الدراسات االجتماعية
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/504/التعليم الخاص
الطالب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي
الطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص مؤهلون للتسجيل وأخذ دروس
من خالل أكاديميتنا االفتراضية.
يجب أن تحدد منطقتنا ،لكل طالب في التعليم الخاص  ،كيف نقدم خدمات
)"(FAPEالتعليم العام المجاني والمناسب".
ستحدد منطقتنا من خالل عملية  ،IEPما إذا كان بإمكان البرنامج
االفتراضي ،من خالل الخدمات التكميلية والمتعلقة بالتعليم الخاص،
توفير خدمات  FAPEللطالب.

األنشطة الالصفية
الطالب المسجلين في األكاديمية االفتراضية لدينا سوف تتاح لهم الفرصة
ّية في المدارس المنزلية .لهذا السبب ,
للمشاركة في األنشطة الالصف
وينبغي أن تتوقع األسر أن يتطابق الجدول الزمني االفتراضي ألطفالهم مع
الجدول الزمني لمدارسهم المنزلية.

التوظيف
سيتم التوظيف للبرنامج االفتراضي
سيقدمون مناهج مقاطعتنا.
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من قبل معلمي المقاطعات الذين

منصة التكنولوجيا
سيستمر  Schoologyفي العمل كمركز للتعلم االفتراضي .يسمح استخدام
 Schoologyلآلباء بتسجيل الدخول إلى موقع واحد والوصول إلى جميع
معلومات المقرر الدراسي للطالب ,بغض النظر عن عدد األطفال لديهم.
ويب اكس ,عالوة ,آمن ,خدمة مؤتمرات الفيديو ,ستكون منصة أخرى متاحة
للمعلم/تفاعالت الطالب.

دور الوالدين
ويشكل اآلباء دعما حيويا لتعلم أطفالهم في بيئة افتراضية ،وينبغي
أن يكونوا مستعدين لمساعدة طالبهم في تسجيل الدخول ورصد الوقت الذي
يقضونه في العمل المدرسي.

التسجيل
لضمان التوظيف المناسب لبرنامجنا ،تحتاج العائالت المهتمة إلى
التسجيل في األكاديمية االفتراضية الخاصة بنا بين  02أبريل و 02
مايو .قم بالتسجيل باستخدام نموذج األكاديمية االفتراضية الذي يليه.
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