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عوائل و موظفي مدارس روكفورد العامة,
اآلن هو الوقت الذي نشارك فيه عادة المعلومات حول أيام الثلج عندما نلغي المدرسة بسبب البرد القارص أو الثلج الذي يجعل الحضور غير آمن أو
مستحيل .وافق مجلس مدارس روكفورد العامة على خطة بديلة في كانون االول(ديسمبر) بحيث يمكن للطالب والموظفين مواصلة التدريس والتعلم ،
بغض النظر عن سوء األحوال الجوية أو ظروف الطريق .اآلن يمكن ليوم التعلم اإللكتروني أن يحل محل يوم الطوارئ .سيحضر الطالب عن بُعد
وسيواصلون التعلم خالل يوم التعلم عن بُعد .ستكون أيام التعلم اإللكتروني مماثلة لوقفتنا التكيفية في كانون االول (ديسمبر)  ،ومماثلة لما يفعله المتعلمون
عن بعد اآلن .سيستخدم الطالب أجهزة  Chromebookو  iPadللتواصل مع معلميهم وزمالئهم في الفصل.
هذا ال يعني بالضرورة أن اإللغاءات المدرسية أو أيام الثلج قد ولت إلى األبد .سيتم اعتبار أيام التعلم اإللكتروني كخيار اخر .الهدف من هذه الخطة هو
مواصلة التدريس والتعلم والحفاظ على الروتين لطالبنا.
كل عام  ،يمكن للمنطقة استخدام ما يصل إلى خمسة أيام طوارئ .في الماضي  ،كانت تلك األيام الخمسة تضاف إلى نهاية العام الدراسي .إذا تم استخدام
أيام الطوارئ في التعليم اإللكتروني  ،فسيتم احتسابها ضمن حضور الطالب ولن يتم تعويضها.
كيف ستتم :عندما نتوقع طقسا قاسيا قد يؤدي إلى يوم ثلجي أو يوم طارئ  ،سيتم توجيه الطالب ألخذ األجهزة اإللكترونية المنزلية  ،احتياطا .مثلما تم
تخصيص األجهزة اإللكترونية أثناء التوقف المؤقت التكيفي  ،سيتم تخصيص أجهزة  iPadللطالب من رياض األطفال حتى الصف الثاني  ،وسيتم
تخصيص أجهزة  Chromebookللطالب في الصف الثالث حتى المدرسة الثانوية .سيتم تخصيص جهاز  iPadلطالب الطفولة المبكرة الذين ليس لديهم
جهاز إلكتروني في المنزل.
اإلشعار .سنشارك أخبار يوم التعلم اإللكتروني الطارئ مع عوائلنا وموظفينا في أقرب وقت ممكن عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والبريد
اإللكتروني وتنبيهات الوسائط ووسائل التواصل االجتماعي ومنشورات تطبيقات الجوال ومنشورات مواقع الويب.
للتعلم عن بعد :يجب أن يشارك الطالب في خمس ساعات على األقل من التدريس أو العمل المدرسي  ،وهو ما يفرضه القانون .أنشأ المعلمون بالفعل
نظامهم األساسي وخطط التواصل مع العوائل  ،وسيستخدم المعلمون هذه المنصات للتواصل في يوم التعلم اإللكتروني .سيتم نشر الخطط على النحو التالي:
الطفولة المبكرة والصفوف من مرحلة الروضة الى الصف الثانيSeesaw :
من الصف الثالث الى الخامس Seesaw :او Google classroom
من الصف السادس الى الثاني عشر  Google Classroom :او Schoology
التعليم الخاص :سيتمكن الطالب من الوصول إلى المهتمين بحالتهم ( )case managerفي أيام التعلم اإللكتروني الطارئة  ،وسيستمر تقديم الخدمات
باستخدام  Zoomأو  Google Meetsأو أي تقنية أخرى معتمدة من المنطقة التعليمية.
خدمات االنترنت و التقنية :انقر فوق الزر ( Student Tech Supportالدعم الفني للطالب) على موقع  rps205.comللحصول على technology support
الدعم التكنولوجي  ،بما في ذلك الوصول إلى اإلنترنت ومعلومات الجهاز ودعم التعلم.
الحضور .في الصفوف  ، K-5ستتم مراقبة الحضور من خالل العمل المقدم من خالل تطبيق  Seesawوالحضور أثناء التدريس بقيادة المعلم .في الصفوف
من  6إلى  ، 12ستتم مراقبة الحضور من خالل مالحظات المعلم.
نحن نقدر سعة صدركم وتعاونكم عندما نعلن يوم التعلم اإللكتروني الطارئ أو يوم الثلج  /الطقس البارد .شكرا لكم على دعمكم المستمر خالل هذه السنة
الدراسية المختلفة.
المخلص،
إيرين جاريت
المشرف العام
مدارس روكفورد ألعامة

