
منخفض تحقيق التباعد اآلمن للطالب والموظفين  ستتخذ برامج الطفولة المبكرة قرارات بشأن نموذج هجين بناًء على أرقام التسجيل. قد يسمح لنا التسجيل ال *

وستُتخذ القرارات النهائية بشأن الخطة  . K-8وإعادة جميع الطالب مرة أخرى أربعة أيام في األسبوع. يتطلب التسجيل الكامل خطة هجينة مشابهة لصفوف 

 في نهاية التسجيل عبر اإلنترنت. 

 

 

 

 عائالت مدارس دي موين العامة: 

العامة خيارين لبدء  في األسبوع الماضي، أصدرنا خطتنا األولية للكيفية التي تأمل مدارس دي موين العامة بها بدء عام دراسي جديد. تقترح مدارس دي موين 

اختيار نموذج التعلم الخاص بهم من خالل عملية التسجيل عبر   PK-12وسيُطلب من جميع طالب وعائالت طالب الصفوف  21-2020العام الدراسي 

ت المناسب. يرجى االطالع أدناه  يوليو(. لذلك، من األهمية بمكان أن تكمل جميع العائالت عملية التسجيل أونالين في الوق 31-13اإلنترنت )التي ستتم بين 

 للحصول على ملخص لخيارات نموذج التعلم وكيفية تحديد الخيار األفضل لطفلك/ أطفالك. 

 نماذج التعلم

ترنت  سيتلقى الطالب كل التعليم افتراضيًا، مع وجود الطالب والمعلم في مواقع مختلفة. قد تتضمن الطرق اإلرشادات عبر اإلن   %:100نموذج تعلم افتراضي 

األخرى. تستثمر   والمواد التعليمية المطبوعة والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني والتذكيرات النصية ومؤتمرات الفيديو و/أو وسائل االتصال 

ت العائالت تسجيل الطالب  إذا اختار (. PK-8مدارس دي موين العامة الموارد في توسيع حرمنا االفتراضي ليشمل الطالب من الروضة حتى الصف الثامن )

 .  PK-12%، فسيتم تعليمهم بواسطة الحرم االفتراضي 100في الخيار االفتراضي بنسبة 

ولألسر خيار نموذج التعلم الهجين.  *  K-8استناًدا إلى واقعنا الحالي في مقاطعة بولك، ستوفر مدارس دي موين العامة أيًضا للصفوف  نموذج التعلم الهجين: 

أن يجمع بين التعليم أونالين واألسبوع المختصر لدوام الطالب في المدرسة، من أجل الحد من عدد األشخاص في المباني في وقت واحد.  وهذا من شأنه 

 وآخر للمدارس الثانوية.    K-8سيكون هناك نموذج واحد للصفوف 

يشاركون في التعلم االفتراضي خالل األيام الثالثة  سيداوم الطالب في مبنى المدرسة المادي ليومين على األقل في األسبوع وس:  K-8نموذج  •

األخرى. سيكون كل يوم أربعاء يوًما افتراضيًا بالكامل للسماح بالتنظيف على مستوى المدرسة والتعقيم ضمن المجموعات. سيتم تخفيض عدد  

 الطالب الذين يحضرون المبنى المادي كل يوم بمقدار النصف لدعم التباعد اآلمن. 

    األربعاء   الثالثاء   األثنين  

    )تعقيم(

    الجمعة    الخميس

المدارس الابتدائية  

 والمتوسطة  

 المجموعة أ  

 % من الطلاب( 50)دوام 

افتراضي بالكامل 

لجميع الطلاب  

 والموظفين 

 المجموعة ب  

 % من الطلاب( 50)دوام 

الجمعة( حسب األسرة للعام الدراسي   -مجموعة )من االثنين إلى الثالثاء أو الخميس   K-8تم تعيين طالب مدارس دي موين العامة من الصفوف 

2020-21  . 

األيام األربعة  : سيداوم الطالب في مبنى المدرسة المادي يوًما واحًدا في األسبوع وسيشاركون في التعلم االفتراضي خالل نموذج المدرسة الثانوية •

ي المبنى األخرى. سيكون كل يوم أربعاء يوًما افتراضيًا بالكامل للسماح بالتنظيف على مستوى المدرسة والتعقيم. سيستند الطالب الذين يداومون ف

 المادي كل يوم إلى مستوى الصف. 

 

 األربعاء الثالثاء االثنين  

 )تعقيم(

 الجمعة  الخميس 

الثانوية  المدارس 

الشاملة والبرامج  

  الخاصة

دوام طلاب  

الثاني    الصف

 عشر

دوام طلاب  

الحادي    الصف

 عشر

افتراضي بالكامل 

لجميع الطلاب  

 والموظفين 

دوام طلاب  

 العاشر  الصف

دوام طالب الصف  
 التاسع

الحرم المركزي  

)الفصول الدراسية 

  المخبرية(

دوام طلاب  

الحادي    الصف

 عشر

دوام طلاب  

الثاني    الصف

 عشر

افتراضي بالكامل 

لجميع الطلاب  

 والموظفين 

دوام طالب الصف  

 التاسع
دوام طلاب  

 العاشر  الصف

الأكاديمية  

  المركزية

 افتراضي بالكامل افتراضي بالكامل افتراضي بالكامل افتراضي بالكامل افتراضي بالكامل



 

بشكل منتظم مع    يرجى مالحظة أننا ال نزال نتلقى تعليقات حول هذه الخطة المقترحة، وقد تتغير بعض التفاصيل خالل األسبوع المقبل أو نحو ذلك. سنتواصل 

أسئلة حول خطتنا على   عائالتنا وموظفينا، باإلضافة إلى مشاركة المستجدات على موقعنا اإللكتروني. يمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيالً وإرسال

returntolearn.dmschools.org .   

 كيف تتخذ قرارك 

إلى المجموعة األخرى من خالل   K-8تجمع مدارس دي موين العامة قرارات العائالت بشأن نماذج التعلم وتوفر الفرصة لطلب نقل طفل/ أطفال الصفوف 

لطلب لكل طفل على حدة(. ال يمكننا ضمان تلبية طلبات النقل الجماعي ولكننا سنفعل كل ما في  عملية التسجيل عبر اإلنترنت )ستتمكن العائالت من تقديم هذا ا

 أغسطس.  15قبل  K-8وسعنا الستيعاب العائالت. سيتم إخطار العائالت التي تطلب تنقالت المجموعات بالموضع النهائي لمجموعة طالب 

ستتلقى عائالت مدارس دي موين العامة الحالية التي لديها حسابات بوابة لآلباء رابًطا شخصيًا من   . 2020يوليو  31إلى  13سيفتح التسجيل عبر اإلنترنت من 

يوليو. يُرجى اتباع الرابط للتحقق من المعلومات وتحميل الوثائق ذات الصلة. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة إلكمال   13في   Infinite Campusخالل  

 . 515-242-1228واصل مع مركز االتصال العائلي لمدارس دي موين العامة على الرقم التسجيل عبر اإلنترنت، يرجى الت 

مع   K-8يوليو، فسنفترض أن العائلة تفضل نموذج التعليم المختلط وسيبقى طالب الصفوف  31إذا لم تكمل إحدى العائالت التسجيل عبر اإلنترنت بحلول 

الت نموذج التعلم، يجب على العائالت إكمال التسجيل عبر اإلنترنت لتحديث معلومات الطالب  بغض النظر عن تفضي المجموعة المخصصة لهم حاليًا. 

 واألسرة للسنة الدراسية. 

 اعتبارات عامة لتحديد نموذج التعلم لطفلك: 

على الطالب إكماله   ، مما يعني وجود منهج دراسي يجب سيكون التعلم االفتراضي لهذا الخريف مطلوبًاعلى عكس التعلم الطوعي لهذا الربيع،  •

وسيعتمد تحديد الدرجات واالئتمان على   –للحصول على اعتماد لدراسته. سيكون العمل ذاتي التعلم، بحيث يتمكن الطالب من العمل وفق اختيارهم 

 استكمال الوحدات وتوفير األدلة )الواجبات المنزلية، الواجبات وما إلى ذلك( على أنهم أتقنوا المهارات المرتبطة. 

 بأجهزة كمبيوتر محمولة وستُقّدم المساعدة لضمان وصول جميع أفراد العائلة إلى اإلنترنت PK-12سيتم تزويد جميع طالب الصفوف   •

ال لجميع رعاية الطفل: تعمل مدارس دي موين العامة مع مقدمي الخدمات المجتمعية والشركاء المجتمعيين لتحديد كيفية تلبية احتياجات رعاية األطف •

 . ستتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن.    األسر

ها في  ستتاح لجميع الطالب فرصة الحصول على وجبات الطعام في األيام التي ال يذهبون فيها إلى المدرسة، إما من خالل موقع الوجبات أو استالم •

 مدرسة منطقة دوامهم. 

 %: 100اعتبارات عند اختيار نموذج التعلم االفتراضي  

 يناير(.  15أغسطس إلى   26توقع أن تلتزم األسر/ الطالب بالتعليم االفتراضي للربع األول من السنة الدراسية على األقل )من من الم •

 سيتضمن التعلم االفتراضي مجموعة متنوعة من الفرص الشخصية، والفرص المسجلة مسبقًا، والمواد الداعمة للسماح بجدولة التعلم بشكل مرن. •

 تيار نموذج التعلم المختلط: اعتبارات عند اخ

 عند الدوام في المبنى المادي، سيُطلب من جميع الطالب والموظفين ارتداء أغطية الوجه القماشية ما لم يكن لديهم إذن من الطبيب.  •

حول السريع من ( في مدرسة طفلك أو المجتمع ككل، فقد تضطر مدارس دي موين العامة إلى الت 19-في حالة حصول تفشي فيروس كورونا )كوفيد •

 %. 100التعلم الهجين إلى التعلم االفتراضي بنسبة 

حقيق  إذا كان طفلك/ أطفالك مؤهلين لالنتقال بواسطة الحافالت، فإن الحافالت ستكون متاحة أليام التعلم الشخصية. ومع ذلك، من غير الممكن ت  •

كل أفضل، يمكن تخصيص مقاعد للطالب في الحافالت. سيتم أيًضا تنظيف  التباعد االجتماعي الكامل على الحافالت. ولدعم التباعد االجتماعي بش

 الحافالت بين كل رحلة وستكون هناك حاجة إلى أغطية الوجه القماشية في جميع األوقات على الحافالت. 


