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المدرسية المجتمعية   الموحدة إن دائرة بالوس

عد ملتزمة  بتحسين تجربة التعليم عن ب118
للطالب واألساتذة والعائالت

وى في هذه السنة المدرسية، سيقدم األساتذة محت
.جديداً قائماً على معايير التعلم الجوهرية

سيتعلم الطالب من خالل مجموعة من التجارب
جهاز سيتم توزيع. الرقمية والمطبوعة واليدوية

.إلى الطالب كافة118تابع للدائرة 



المبادئ التوجيهية للتعلم عن بعد

ن كافة• م التعلم عن بعد حاجات الطالب والموظفي 
.سيحتر

• 
 
.سيتماشى محتوى التعلم عن بعد مع المعايت  وسيكون ذات صلة ومناسبا

م ذاتهاُيعد االتصال بالطالب لدعم حاجاتهم االجتماعية والعاطفية بأهمية عملية التعل•

سيكون للعائالت كلها نفاذ إىل محتوى التعلم عن بعد•

ن االعتبار• ي عي 
ىلي فن

ن .سيأخذ التعليم عن بعد اإلطار العائلي والمتن

ك التعلم عن بعد الطالب إىل الحد األقىص المسموح به• .سيشى



ي والية إلينوي 
(ISBE)توجيهات مجلس التعليم ف 

(2020( مارس)آذار )ISBEتوجيهات 

ن الطالب3حتر  • ساعات من االنخراط بي 
واألستاذ، بحسب مستوى الصف

ما من أثر عل عالمات الطالب•

ُيشجع الحضور•

ط للتدريس المباشى • ما من شى

(2020( يوليو)تموز )ISBEتوجيهات 

خمس عل األقل من االنخراط األكاديمي •

ساعتان ونصف عل األقل من التدريس•
ي 
امتن ن ي مع التفاع)التر

ل الوقت الحقيقر
(المباشى 

ستحدد المدارس المدرسية المحلية •
سياسات العالمات والحضور



ي 
ون  ي خريف \(2020ربيع )التعلم اإللكتر

2020التعلم عن بعد ف 

(الخريف)عن بعد التعلم اإللكتروني التعلم

(الربيع)

نعم كال التدريس ساعات مضمونة من5

اليومي

نعم كال اً ونصف على األقل يوميساعتان

من التفاعل المباشر مع األستاذ

نعم كال مدعومة من الدائرة للجميعأجهزة

نعم كال يومية متسقةجداول

نعم كال حضور يومي إلزامي

نعم كال مع مالحظاتعالمات باألحرف



يوم التعلم عن بعد

 للتعليم المباشى •
 
 وقتا

 
 وسيكون لديهم يوميا

 
 يوميا

ً
Zoomعتر سيتبع الطالب جدوال

ي وغت  •
امتن ن  خالل التعلم عن بعد من خالل التدريس التر

 
ي سيتم تقديم محتوى جديدا

امتن ن  التر

ي •
بعد ( الصف الخامس-صفوف الروضة)Seesawسيتم مشاركة الرسائل والمحتوى فن

التدريس المباشى 

ن إمضاء وقت عل الشاشة مع مشاري    ع اختبارية،• أنشطة من سيتم بذل مجهود إلقامة توازن بي 
، مواد مطبوعة، إلخ ي

..العالم الحقيقر



المحتوى األكاديمي

، حدد األساتذة في كافة (PLC)في مجتمع التعلم المهني من خالل عملنا•
سنة مستوبات الصفوف المعايير الجوهرية التي ستشكل أولوية في ال

.  المدرسية القادمة

م معالجة ستت. سيتم تعليم المحتوى والمهارات الخاصة بمستوى الصف•
ة والتدريس المسان د فجوات التعلم من خالل دعم المجموعات الصغت 

ورة .والتدخل عند الضن



  
امنز ز التعلم الت 

ي الوقت الح
ة من األستاذ فن ي يتعلم الطالب مباشى

.قيقر

المجدولZoomرابط •

التدريس نفسه•

األستاذ حاضن مع الطالب من أجل الدرس•

تاذيمكن للطالب إجراء نقاش مباشى مع األس•

دّرس•
ُ
ي ت
ح األساتذة المفاهيم التر يشى

يحصل التالميذ عل مالحظات فورية•

م•
ّ
م الطالب ويقد

ّ
ون الدعميقّيم األساتذة تعل

  
امنز ز التعلم غتر الت 

ي أوقات م
ته فن .ختلفةيتعلم الطالب كل حسب وتت 

ته• تمرين مستقل كل حسب وتت 

تهيمكن للطالب التعلم كل حسب وتت  •

ي مفتوح•
إطار زمتن

ي أي وقت أو مكان•
يمكن للطالب العمل فن

تسجيالت فيديو•

جوا يمكن للطالب مشاهدة الفيديو كلما احتا
لذلك من أجل تعزيز المفاهيم



جدول المدرسة االبتدائية
ظ.ب3:25ص حتى 9.00

المادة وقت التدريس المباشر الدقائق

ناتاإلعال 9:00-9:10 (10)

اجتماع الصباح\العاطفي\االجتماعيالتعلم 9:10-9:30 20

Zoomقراءة عبر \اإلنجليزيةفنون اللغة 9:30-10:10 40

Zoomعبر رياضيات 10:15-10:55 40

Zoomعلوم عبر \اجتماعيةعلوم 11:00-11:40 40

فرصة\الغداءاستراحة 11:40-12:10 (30)

زامنية، لى صفوف خاصة ت‘أو العلوم االجتماعية، باإلضافة \في القراءة، الرياضيات، العلوم ويشترك الطالب في أنشطة التزامنية*
.سيرسل األساتذة جداول معينة لفترة بعد الظهر لكل صف. وتدخالت وعمل مجموعات صغيرة

*12:10-3:25 160

الدقائق اليومية من التدريسمجموع 300



نموذج عن جدول المدرسة االبتدائية
واإلعالناتSeesawتفقد ص9:10–ص 9.00

Zoomاالجتماعي العاطفي  االجتماع الصباحي عبر التعلم ص9:30–ص 9:10

Zoomعبر الكتابة\القراءة 9:30 a.m. - 10:10 a.m.

Zoomالرياضيات عبر  10:15 a.m. -10:55 a.m.

Zoomاالجتماعية عبر العلوم\العلوم 11:00 a.m. – 11:40 a.m.

القرصة\استراحة الغداء 11:40 a.m. -12:10 p.m.

الرياضيات-التعلم الالتزامني 12:10 p.m. -12:40 p.m.

العلوم االجتماعية\العلوم–التعلم الالتزامني 12:40 p.m. - 1:00 p.m.

Zoomعبر فن 1:00 p.m. – 1:20 p.m.

فن-التعلم الالتزامني 1:20 p.m. – 1:40 p.m.

استراحة 1:40 p.m. – 2:10 p.m.

القراءة-التعلم الالتزامني 2:10 a.m. -2:40 p.m.

التعلم الالتزامنيوZoomدعم مجموعات صغيرة عبر \متعلمي اللغة اإلنجليزية\موارد القراءة\(ALPs)التعلم المتسارع برنامج 2:40 p.m. – 3:00 p.m.

الكتابة في الدفتر اليومي–التعلم الالتزامني 3:00 p.m. - 3:25 p.m.

دقائق التدريس دقيقة300



نموذج يوم كامل من برنامج صف الروضة

لإلعالنات اليوميةSeesawنقثد ص9:10–ص 9:00

Zoomاالجتماعي العاطفي عبر التعلم ص9:20–ص 9:10

Zoomاالجتماعية عبر العلوم\فنون اللغة اإلتجليزية ص9:50-ص9:20

Zoomعبر العلوم\الرياضيات ص10:25-ص9:55

Zoomالعلوم االجتماعية عبر \فنون اللغة اإلنجليزيةإثراء ص11:05-ص10:30

Zoomعبر العلوم\إثراء الرياضيات ص11:45–ص 11:10

الغداء\استراحة ظ.ب12:30-ص11:45

Zoomعبر فن ظ.ب12:55–ظ.ب12:35

غير تزامنيةأنشطة ظ.ب2:10–ظ .ب1:00

التعلم الالتزامنيوZoomدعم مجموعات صغيرة عبر \متعلمي اللغة اإلنجليزية\موارد القراءة ظ.ب2:35–ظ .ب2:15

Full-Day students 
will receive two 20-
minute live specials 
(PE. Art, Music) via 
Zoom per week 
delivered in the 
afternoon. 



برنامج صف الروضةنصف يوم من نموذج 
لإلعالنات اليوميةSeesawنقثد ص9:10–ص 9:00

Zoomاالجتماعي العاطفي عبر التعلم ص9:20–ص 9:10

Zoomاالجتماعية عبر العلوم\فنون اللغة اإلتجليزية ص9:50-ص9:20

Zoomعبر العلوم\الرياضيات ص10:25-ص9:55

أتشطة التزامنية ص11:45–ص 10:30

(أدناهنهاية اليوم للطالب غير المعنيين باألنشطة)استراحة  ظ.ب12:10–ص 11:45

Zoomدعم مجموعات صغيرة عبر \متعلمي اللغة اإلنجليزية\موارد القراءة ظ. ب12:30–ظ .ب12:10

لإلعالنات اليوميةSeesawنقثد ظ.ب12:40–ظ . ب12:30

Zoomاالجتماعي العاطفي عبر التعلم ظ.ب1:10–ظ .ب12:40

Zoomعبر العلوم\الرياضيات ظ.ب1:45–ظ .ب1:15

أتشطة التزامنية ظ.ب2:15–ظ .ب1:45

Zoomدعم مجموعات صغيرة عبر \متعلمي اللغة اإلنجليزية\موارد القراءة ظ.ب2:35–ظ .ب2:15

أتشطة التزامنية ظ.ب3:00–ظ .ب2:40

يتلقى طالب الدوام 

النصفي حصة واحدة 

دقيقة من 20مدتها 

التربية البدنية عبر
Zoomترة أسبوعياً في ف

بعد الظهر



ية التعليم لذوي الحاجات الخاصة، متعلمي اللغة اإلنجلت   
والتدخل

ت ومتعلمي اللغة اإلنجليزية تكييفا 504يتلقى الطالب ذوي البرنامج التعليمي الفردي وطالب •

.أو تعديالت في تجربة التعلم عن بعد\مالئمة و

نجليزية سيتم توفير التعليم لذوي الحاجات الخاصة وموارد القراءة وخدمات متعلمي اللغة اإل•
Zoomعبر 

عبر ALPSالمتسارع خدمات يومية من أستاذ (ALPS)سيتلقى طالب خدمات برنامج التعليم •

Zoomخالل عملية التعلم عن بعد



الحضور
حسب أيام التعلم عن بعد عل أنها أيام فعلية•

ُ
من حضور ت

.الطالب

• 
 
.سيتم تسجيل الحضور يوميا

ي •
التعليم ُيتوقع أن يبلغ األهل عن الغياب كما لو كانوا فن

 لوجه
 
.وجها

مع سيعمل اإلداريون والعاملون االجتماعيون والمرشدون•
 و
 
 مزمنا

 
 \الطالب الذين يبدون تغيبا

 
.أو  تهربا



ممارسات إعطاء 
العالمات

هم، خالل أيام التعلم عن بعد، إن الطالب مسؤولون عن إكمال فروض•
.وسيقوم األساتذة بإعطاء مالحظات وعالمات تقليدية

ن بعذر الفرصة للتعويض• عن الفروض سيكون لدى الطالب المتغيبي 
ي تخلف عن أدائها

.واالمتحانات التر

ذين ليس يمكن تمديد المهل إلكمال الفروض حتر أسبوع للتالميذ ال•
ل خالل اليوم لدعم الت ن ي المتن

ن
علم عن لديهم والد أو راشد موثوق به ف

.بعد

.سيتلقر الطالب بطاقة عالمات عل أساس فصلي •



التقييم

موعة سيجري األساتذة تقييمات للطالب خالل يوم المدرسية باستخدام مج•
نت من خ الل منهاج متنوعة من التقييمات التكوينية، والتقييمات عتر اإلنتر

.معتمد وتقييمات قائمة عل األداء إلظهار التعلم

عن AIMSwebوNWEA MAPنقوم بالبحث حول خيار استخدام تقييمات •
ي منتصف شهر أيلو . بعد هذا الخريف

ن
(.سبتمتر )ل ستتوفر مزيد من المعلومات ف



تحديثات الرزنامة

م(: سيتمتر )أيلول 1•
ّ
يوم المعهد للمعل

يوم المعهد للمعلم(: سيتمتر )أيلول 2•

ن (: سيتمتر )أيلول 3• يوم تخطيط التعلم عن بعد للموظفي 

(الثامن–الروضة )اليوم األول من التعلم عن بعد للصفوف (: سيتمتر )أيلول 8•

ن (: سيتمتر )أيلول 8•  ألسماء العائلة بي 
 
ن األول والثامن)KوAلقاء وترحيب شخصيا (الصفوف بي 

ن الساعة (: سيتمتر )أيلول 8•  )ظ .ب3:30و1:00يوم زيارة صف الروضة لألهل والتالمي بي 
 
(سنصدر أوقات التسجيل الحقا

 ألسماء العائلة (: سيتمتر )أيلول 9•
 
ن لقاء وترحيب شخصيا ن األول والثامن)ZوLبي  ن ( الصفوف بي   12ص و9:00بي 

 
.ظهرا

ن الساعة (: سبتمتر )أيلول 9•  )ظ .ب3:30و1:00يوم زيارة صف الروضة لألهل والتالمي بي 
 
(سنصدر أوقات التسجيل الحقا

 (: سبتمتر )أيلول 10•
 
اليوم األول من صف الحضانة شخصيا

ي *
ن
أيلول 9و8سيتضمن التعليم ف

 تزامنية فيديوهات تعليمية ال ( سبتمتر )
ل لمراجعة التوقعات، وتسجيل الدخو 

امج وتصفح منصات التع لم، إىل التر
باإلضافة إىل أنشطة ترحيبية



دعم التكنولوجيا

ثمة فيديو وتعليمات مطبوعة لمساعدة األهل
ي ت
ي تصفح األدوات المختلفة التر

قدمها والطالب فن
ضغط يمكن لألهل استخدام الرابط أدناه أو ال. الدائرة

 Remote Learning“عل موارد التعلم عن بعد 
Resources” ي عل موقع

ونن .الدائرة اإللكتر

صفحة موارد التعلم عن بعد•

ي •  إذا يمكن للطالب مراسلة قسم الدعم التكنولوجر
ي جهازهم

ي . واجهوا مشكلة فن
بريد الدعم التقتن

studenttech@palos118.org: للطالب

mailto:studenttech@palos118.org

