العودة إلى
التعلم الشخصي ...بأمان
سوف تبدأ المنطقة التعليمية في تقديم خيار للعائالت لالنتقال إلى مزيج من التعلم الشخصي والتعلم الرقمي عن بعد (التعلم الهجين) للطالب  ،ولكن فقط إذا كانت ادارة الصحة
في فيالدلفيا وجهود االستعداد المدرسي لدينا يدعمان أنه من اآلمن القيام بذلك.
سوف يتم طرح خيار التعلم هذا للعائالت ببطء وعلى مراحل  ،بد ًءا من  PreKوحتى الصف الثاني .تتيح لنا هذه المرحلة المرحلية مراقبة ممارسات الصحة والسالمة في
نظرا ألننا نخطط للتعلم الشخصي  ،هناك العديد من العوامل التي سوف تؤثر على
المدارس بعناية والتأكد من أن ظروف  COVID-19تدعم التعلم الشخصي المستمرً .
كيفية ومتى وإذا كان بإمكاننا المضي قد ًما في التعلم الشخصي .يوفر هذا الدليل السريع معلومات لمساعدتكم في االختيار الصحيح لعائلتكم .يرجى النظر في هذه المعلومات
بعناية عند اختياركم.
متى وكيف سوف يتم تقسيم الطالب على مراحل؟
لقد بدأنا بأصغر المتعلمين لدينا ألن األبحاث تدعم أنهم يستفيدون أكثر من التعلم الشخصي .سوف تدخل المجموعات األخرى ببطء بعد ذلك طالما كان ذلك آمنًا.
المرحلة

المجموعة الطالبية

توقيت المرحلة *

1

جميع الطالب ما قبل الروضة الى الصف الثاني Pre K - 2

في األسبوع من  30نوفمبر 2020
بناء على جدول طفلك

2

الطالب ذوي االحتياجات المعقدة * في الصفوف من الصف الثالث الى الصف الثاني
عشر
12-3
الطالب * ذوي اإلعاقات الجسدية ،اإلعاقات الحسية ،وغيرها من الظروف الطبية
الحادة  ،وصعوبات التعلم العميقة والمتعددة

تحدد الحقًا
بنا ًء على الظروف
الهدف :يناير

3

طالب الصف التاسع وطالب CTE

تحدد الحقًا
بنا ًء على الظروف

4+

مرحلة وتوقيت مجموعات الطالب المتبقية تحدد الحقًا
بنا ًء على الظروف

كما هو مخطط حاليًا  ،كيف سيبدو الجدول الزمني لطفلي إذا اخترت هجينًا أو رقميًا؟
سيتلقى جميع الطالب خمسة أيام من التدريس  ،وتعليما مباشرا ً من معلمهم (معلميهم) و تعليما رقميا بنسبة  ٪100يوم األربعاء .يحد هذا الجدول المتداخل من عدد الطالب
في المدارس كل يوم ويدعم التباعد االجتماعي اآلمن.
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اإلثنين والثالثاء

الطالب A

األربعاء

تعليم مباشر شخصيا ً (متزامن) مع المعلم
والتعلم المستقل

الخميس والجمعة

تعليم مباشر في المنزل (متزامن) مع المعلم عبر
البث المباشر

أثناء التعلم المستقل (غير المتزامن)  ،يتم جذب
الطالب لتلقي تعليم مجموعات صغيرة

التعلم المستقل في المنزل (غير المتزامن)
والواجبات المتوافقة مع التعليم المباشر

الطالب B

تعليم مباشر في المنزل (متزامن) مع المعلم عبر
البث المباشر

يتعلم جميع الطالب عن
بُعد ويتلقون تعليما مباشرا
وواجبات مستقلة تعليم
مجموعات صغيرة

تعليم مباشر شخصيا ً (متزامن) مع المعلم
والتعلم المستقل
أثناء التعلم المستقل (غير المتزامن)  ،يتم جذب
الطالب لتلقي تعليم مجموعات صغيرة

التعلم المستقل في المنزل (غير المتزامن)
والواجبات المتوافقة مع التعليم المباشر

الطالب الرقميين
بنسبة ٪100

المعلمون

تعليم مباشر في المنزل (متزامن) مع المعلم عبر
البث المباشر

تعليم مباشر في المنزل (متزامن) مع المعلم عبر
البث المباشر

التعلم المستقل في المنزل (غير المتزامن)
والواجبات المتوافقة مع التعليم المباشر

التعلم المستقل في المنزل (غير المتزامن)
والواجبات المتوافقة مع التعليم المباشر

تقديم التعليم الشخصي إلى  A؛

تقديم التعليم عن بُعد

تقديم التعليم الشخصي إلى  B؛

تقديم بث مباشر لطالب للطالب الرقميين و B؛
أثناء التعلم المستقل  ،ت وتسهيل  SGIتعليم
مجموعات صغيرة للطالب الرقميين  ٪100و A

وتسهيل  SGIتعليم
مجموعات صغيرة للطالب

تقديم بث مباشر لطالب للطالب الرقميين و  A؛
أثناء التعلم المستقل  ،ت وتسهيل  SGIتعليم
مجموعات صغيرة للطالب الرقميين  ٪100و B

ستقوم المدارس غير القادرة على تنفيذ هذا النموذج بسبب قيود بناء القدرات أو احتياجات التوظيف أو تحديات أخرى بتطبيق نموذج بديل يدعم سالمة الطالب بشكل أفضل.
هل يمكن أن تتغير خطة التعلم المختلط المقترحة والتوقيت؟
نعم .عدد المعلمين الذين قد ال يتمكنون من التدريس شخصيًا  ،وقيود قدرة المدرسة بسبب التباعد االجتماعي  ،وعدد العائالت التي تختار االستمرار في التعلم الرقمي بنسبة
 ، ٪100وتأثير ظروف كوفيد  19-المتغيرة باستمرار  ،كلها عوامل و سيؤثر ذلك على كيف ومتى وإذا كان بإمكاننا تطوير التعلم الشخصي .يجب على العائالت أخذ هذا في
االعتبار عند اختيارهم.

هل سيبقى الطالب مع معلميهم الحاليين؟
هدفنا هو لجميع الطالب بالبقاء مع معلميهم الحالي سواء كانوا االنخراط في التعلم الهجين أو البقاء  ٪100في الرقمي .لقد استثمرنا  6مليون دوالرأ ً في التكنولوجيا الجديدة
بحيث يمكن للمعلمين بثها الدروس من صفوفهم ،وتعليم الطالب الذين هم في المدرسة شخصيا والطالب الذين يقومون بتسجيل الدخول عن بعد ،في نفس الوقت .ومع ذلك،
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إذا كان عدد كبير من المعلمين غير قادرين على التدريس شخصيًا بسبب الصحة أو العتبارات أخرى  ،فقد ال يتمكن العديد من الطالب من البقاء مع معلميهم الحاليين .في
هذه الحاالت  ،سيتم تعيين مدرس مختلف لتدريس الفصل.

كيف ستعمل عملية االختيار؟
سيحتاج فقط عائالت طالب ما قبل الروضة الى الصف الثاني Pre K - 2إلى االختيار خالل فترة االختيار من  26إلى  30أكتوبر  . 2020إذا لم يتم االختيار بحلول
الموعد النهائي  ،فسيظل طفلك رقميًا بنسبة  .٪100سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل قريبًا.
ماذا يحدث إذا اخترت النموذج الهجين واحتاج طفلي إلى الحجر الصحي مؤقت ًا أو تم إغالق الفصل الدراسي  /المدرسة مؤقت ًا؟
سيتحول الطالب المتأثرون على الفور إلى التعلم الرقمي من المنزل حتى يصبح من اآلمن استئناف جداولهم الشخصية.
إذا اخترت النموذج الهجين  ،كيف سأتلقى وجبات في أيام التعلم الرقمي؟
سيتلقى الطالب وجبات سريعة أليامهم الرقمية بالكامل في اليوم األخير من التعلم الشخصي كل أسبوع.
مثال :الطالب الذي يتعلم شخصيًا يومي االثنين والثالثاء سيتلقى وجبات الطعام من األربعاء إلى الجمعة في المدرسة يوم الثالثاء.
كيف يمكنني معرفة المزيد قبل االختيار؟
قم بزيارة philasd.org/AES.

معرفة المزيد PHILASD.ORG/AES :
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