
نت. يرجر عذر أي أخطاء. ، Googleتمت ترجمة هذه المعلومات باستخدام ترجمة   أو برامج أخرى عبر اإلنبر

 األعزاء:  CPSعائالت 

كم عىل مدى األيام القليلة الماضية بينما كنا نعمل عىل إجراء تعديالت عىل نموذج التعلم البديل لدينا ومعالجة   نود أن نشكركم عىل صبر
 الوقت بعيدا عن المدرسة. تمديد 

ام، تحد الخطة عن قص  ن ن الكببر ، هي صحة ورفاه طالبنا وعائالتنا. وبناء عىل هذا االلبر د  أولويتنا األوىل، خالل هذا الوقت من عدم اليقير
ي 

ن
. وسيستمر التعلم. وطالما أننا ف ن الخارج، ستظل  مما نطلبه من الطالب وتضع جداول زمنية محددة للتعلم واالتصاالت من المعلمير

ن بمساعدة الطالب عىل    أساليب التعليم البديلة قائمة.  مير ن ا عن أساليب التدريس التقليدية، ونحن ال نزال ملبر
ً
سيبدو األمر مختلف

ي المستقبل. 
ن

ي أن تؤثر سلبا عىل مساعي الطالب ف
ي التعلم. نحن نعتقد أن هذه اللحظة من الزمن ال ينبغن

ن
وتعكس خطتنا هذا    االستمرار ف

 االعتقاد. وسوف يركز التعلم عىل المراجعة والتعزيز واإلثراء. 

  : ي
ونن كما تتوفر أسئلة وأجوبة للعائالت  . www.cpsk12.org/COVID19لقد أضفنا معلومات إضافية بشأن خطتنا إىل موقعنا اإللكبر

 والطالب. 

ي وفيما يىلي الخطوط العريضة لل
ي   أبريل.   8تبدأ يوم األربعاء عنارص األساسية لخطتنا التر

ن ومنسقر اليوم وغدا سيتم استخدام المعلمير
نت وتحديد الوضع األكاديمي الحاىلي للطالب.   المناهج الدراسية لضبط العمل المتاح عىل االنبر

 المدرسة االبتدائية 

ي • ي وسيتم إرسالها بالبر
ل. ويجري إعداد حزم إضافية للتعلم الورفر ن  د إىل المبن

الذين لديهم أجهزة آي باد، سوف تنتقل إىل حزم الورق. وال يزال بإمكانهم استخدام أجهزة آي باد الخاصة بهم    طالب الصف،5 •
 للتعلم التكميىلي والوصول إىل الموارد. 

. يتم تشجيع الطالب عىل أيام التعلم البديلة. عىل سبيل المثال، الرياضيات يوم واحد وقراءة اليوم  •  التاىلي
 وسيحصل المعلمون عىل ساعات عمل يومية للطالب إذا كانوا بحاجة إىل مساعدة إضافية.  •
ن الدرجات.  •  سيقوم المعلمون بتقديم مالحظات، ولكن لن يتم تعيير
•  :

ً
ن والمدارس جدوال ً زمنيا ية من المعلمير  وستتبع االتصاالت الجماهبر

o ي من مدرس الفصول
ونن يد اإللكبر : رسائل البر ن  الدراسية  االثنير

o  لية ن ن / المستشارين / المرشدين المبن ي من المعلمير
ونن يد اإللكبر  الثالثاء: رسائل البر

o  ي من مدرس الفصول الدراسية
ونن يد اإللكبر  األربعاء: رسائل البر

o  المدرسة/  الخميس: تحديثات من مدير المبتن
o  ي من مدرس الفصول الدراسية

ونن يد اإللكبر  الجمعة: رسائل البر

 طة والثانوية المدرسة المتوس

ن ومالحظاتهم.  •  سيتم توفبر فرص التعلم لجميع الطالب حتر نهاية العام الدراسي وستشمل تفاعل المعلمير
 سيتم توحيد التعلم حسب منطقة الدورة/الموضوع.  •
ية ذات الصلة.  •  ويكلف كل مجال من مجاالت المواضيع بيوم من أيام األسبوع للتدريس واالتصاالت الجماهبر

o  ية ن : الرياضيات والفنون الجميلة ومتعلمي اللغة اإلنجلبر ن  االثنير
o   ،الثالثاء: فنون اللغةPE/ن و  AVIDالصحة، تعليم الموهوبير
o بية الخاصة ي وفصول البر

 األربعاء: العلوم والفنون العملية والمركز المهتن
o  مهارات النجاح،  تعليم الخاص الخميس: الدراسات االجتماعية، لغات العالم، ومجاالت المحتوى غبر األساسية لل(

 الموارد، كتلة العمل، استكشاف العمل أثناء التقدم بطلب للحصول عىل الطالب الخاص بك(، ACمختبر 
o  )الجمعة: يوم المرح، يوم النادي )وقت يمكن فيه لألندية وألعاب القوى واألنشطة تسجيل الوصول 

 للطالب. وسيواصل المعلمون عقد ساعات عمل منتظمة  •

http://www.cpsk12.org/COVID19


ي المقرر الدراسي باستخدام عالمة  2020لن يتم اإلبالغ عن أي درجات حرف لفصل الربيع   •
ن

. سيتم اإلبالغ عن أداء الطالب ف

P  ( أو )بطاقةIC  ( .)غبر مكتملة 
ا إىل التقرير المرحىلي المؤقت ) ICأو  Pسيتم اتخاذ قرارات بشأن   •

ً
ي  ( IPRاستناد

ن
. درجة  2020مارس   10الذي تم اإلبالغ عنه ف

ن أي تأثير عىل معدل الطالب. . ICوإال، ،  P٪ أو أعىل هو  60حقوق الملكية الفكرية من     AP)  لن يكون ألي من العالمتير
 واالئتمان المزدوج يرجى مراجعة المعلومات اإلضافية أدناه.( 

للوصول إىل حالة النجاح،    ، يكون لدى الطالب ما تبقر من الفصل الدراسي 2020أبريل   1إذا لم يجتاز الطالب الدورة قبل  •
 بدعم من المعلم والمدرسة. 

 واالئتمان المزدوج ( APالتنسيب المتقدم ) 

.  APإكمال دورة الكلية وإعداد اختبار   Dual Creditو  APوستقدم دورات  •  حتر نهاية العام الدراسي
ن لكسب االئتمان الجامغي للدورات لمدة  •     : لربيع خيار االئتمان المزدوج: عام مع الخريف و / أو فصل ا للطالب المسجلير

o ي ل
 (. NCأو ال رصيد ) Pستكون   CPSعالمة الفصل الدراسي الثانن

o   سيتم تحديد درجة الخطاب لتقديم تقرير إىل الكلية، باستخدام متوسط صف الفصل الدراسي األول و "درجة
ي يجب أن تشمل استكمال العمل الالزم لكسب االئتم

"، والتر ي
. الفصل الدراسي الثانن  ان الجامغي

ن لكسب االئتمان الجامغي   • : للطالب المسجلير  :  لدورات االئتمان المزدوج الفصل الدراسي
o ي ل

 .NCأو  Pستكون   CPSعالمة الفصل الدراسي الثانن
o   ي الفصل الدراسي قبل

سيتم تحديد درجة الرسالة لتقديم تقرير إىل الكلية أو الجامعة بناًء عىل العمل المنجز فن
 ويجب أن تشمل أعمال اإلنجاز الالزمة لكسب رصيد الكلية. اإلغالق 

باإلضافة إىل ذلك، يرجر التحقق من    ستكون مدرسة الطالب ومدرسك متاًحا إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول خطط التعلم. 
ي  

نت فن ي نوفرها عىل موقعنا عىل االنبر
 ..www.cpsk12.org/COVID19المعلومات والموارد التر

ء آخر، شكرا ً لكونك   ي
ن معنا شكرا ً لك عىل العمل معنا حتر ال يزال لدى األطفال فرص للتعلم. أكبر من أي سر كاء رائعير  لكونك شر

ً
شكرا

ي إعطاء األولوية لصحة ورفاه ية عائالتنا. 
يكنا فن  شر

 

http://www.cpsk12.org/COVID19
http://www.cpsk12.org/COVID19
http://www.cpsk12.org/COVID19


أو برامج أخرى عبر اإلنترنت. يرجى عذر أي  ، Googleتمت ترجمة هذه المعلومات باستخدام ترجمة 

 أخطاء.
 
 

 التعليم االبتدائي 
 التعلم البديل األسئلة المتداولة

 متى تتوقع أن يعود طالبنا إلى المدرسة؟ 
 اطالع على ذلك كقيود ذات صلة في اتباع القيود المحلية وقيود الواليات وستبقيك على  CPSسوف تستمر 

 المعلومات حول هذا الموضوع تصبح متاحة.
 ماذا يمكن أن أتوقع من المدرسة / المعلم التواصل مع عائلتنا؟

 معلم طفلك سيتصل بالعائالت من خالل طرق متعددة، ولكن في أغلب األحيان،
 و التأكد من أن طفلك، و عن طريق الهاتف و / أو البريد اإللكتروني. الهدف من هذا التواصل ه

 والمدرسة. بهذه الطريقة، ونحن نعلم أن جميع آمنة، CPSاألسرة، واالستمرار في الشعور باالرتباط 
 وأيضا! سوف تسمع من مدرس الفصل الدراسي الخاص بك في كثير من األحيان. سوف تسمع من أخصائي

 لك( يوم الثالثاء إذا كان لديهم معلومات عنومستشار المدرسة ، وما إلى ذ PEالمعلمين )الفن والموسيقى و
 مشاركه. سيقوم مدير المبنى الخاص بك بإرسال التحديثات كل يوم خميس.

 كيف يمكنني الحصول على المجموعة التالية من حزم التعلم المرسلة إلى طفلي االبتدائي؟
 كل رئيسي منوسوف تستخدم حزم التعلم كش،  PK - 5جميع المعلمين / المباني ، والصفوف 

 التعليمات. من خالل إجراءات السفر المنتظمة مع الطالب، سيقوم المعلمون بإبالغ مبناها
 مسؤول الطالب الجاهزين لحزمة التعلم التالية، وتلك الحزم 

 سيتم إرسالها مباشرة إلى منزلك.
 ما هي الخيارات التي لدي لدعم تعلم طفلي االبتدائي ة وراء الحزم التي

 ها إلى األسر؟ يتم إرسال
 قبل كل شيء، نريد أن يبقى معلمونا على اتصال بالعائالت خالل هذا الوقت. سيكونون

 متاح لتقديم الدعم والتوجيه لعمل الحزم والوجه الودود للحفاظ على الطالب
 COVID-19متصال. سوف تكون أيضا قادرة على الحصول على أنشطة ألفكار التخصيب على 

 .www.cpsk12.org/COVID19الموقع: 
 ماذا عن تلميذي في الصف الخامس؟ هل سينتقل إلى الحزم التعليمية؟

 نعم. نحن نطلب من جميع المعلمين االنتقال إلى الحزم للحصول على التعليم. تستند هذه الحزم إلى 
 معايير التعلم ميسوري وسوف تضمن وجود التوحيد واالستمرارية في 

 .CPSالتعلم لجميع عائالت 
 بلدي الصف الخامس له / لها باد. كيف يمكنه االستفادة منه للتعلم؟

 والقراءة األخرى عبر اإلنترنت STلمراجعة الرياضيات والرياضيات   ConnectEdيتم تشجيع طفلك على استخدام 
 .Schoologyالموارد إثراء فرص التعلم. لن يتم إضافة أي تعليم جديد إلى  

 التعلم في ميسوري طفلي مفقود اآلن؟ماذا عن معايير 
 بإنشاء قائمة بمعايير التعلم في والية ميسوري التي كانت CPSسيقوم منسقو المناهج الدراسية 

 غاب في كل مجال الموضوع. سيتم دمج هذه المعايير في المعايير التي يتم تدريسها
 الخريف المقبل.

 عائلتنا ليس لديها جهاز ، هوطفلي يود المشاركة في اجتماعات التكبير ، ولكن 
 هناك خطة للحصول على األجهزة للعائالت المحتاجة؟

 لسوء الحظ، في هذا الوقت،ليس لدينا وسيلة للحصول على المزيد من األجهزة للعائالت. نحن
 فهم الحدود التي تعاني منها العديد من عائالتنا. يرجى مالحظة أن هناك العديد من

 ة اإلنترنت مجانا خالل هذا الوقت من الحاجة. تتوفر معلومات عنالشركات التي تقدم خدم
 والرئيسي الخاص بالمبنى المساعدة.)COVID-19)www.cpsk12.org/COVID19يمكن لموقع 

 وفيما يلي قائمة باألشياء التي لن يسألها معلم طفلك عنك أو عن طفلك،



 في هذا الوقت:
 أشياء المعلمين لن تفعل في هذا الوقت

 أن يسلم اآلباء العمل المنجز. سيقوم المعلمون بتسجيل الوصول بانتظام لضمان توقع
 إكمال الحزمة.    الطالب والعائالت قادرون على

 إنشاء جدول زمني يجب اتباعه في المنزل.
 تتطلب اجتماعات التكبير. قد يحمل المعلمون هذه، ولكن لن يُطلب من الطالب

 حضور.
 الدرجات. 

 الحصول على الطعام وراء االستيالء على والذهاب. كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟ عائلتي بحاجة إلى 
 للحصول على قائمة بالموارد المتاحة.   www.cpsk12.org/COVID19في  COVID-19راجع موقع 

 يبدو طفلي قلقًا و/أو مكتئبًا. إذا كانت عائلتي بحاجة إلى دعم الصحة العقلية، كيف
 المساعدة؟ هل أحصل على  

 يمكن للعائالت أيضا. CPS COVID-19وتتوفر قائمة بالموارد االستشارية على الموقع الشبكي 
 الوصول إلى دليل الموارد االستشارية مباشرة هنا:

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 



 
أو برامج أخرى عبر اإلنترنت. يرجى عذر أي  ، Googleتمت ترجمة هذه المعلومات باستخدام ترجمة 

 أخطاء.
 
 

 التعليم في المدارس المتوسطة
 التعلم البديل األسئلة المتداولة

 متى تتوقع أن يعود طالبنا إلى المدرسة؟ 
 الحوادث في المجتمع المحلي.هي عضو في هيكل قيادة ( CPSمدارس كولومبيا العامة )

 وستواصل المنطقة المدرسية اتباع التوجيهات والقيود المحلية والحكومية. نحن سوف
 إبقاء األسر على اطالع على المعلومات ذات الصلة حول هذا الموضوع.

 ماذا عن دورات المدارس المتوسطة الئتمان المدرسة الثانوية؟
 مثل المدرسة الثانوية. سيتم التعامل مع هذه الدورات بنفس الطريقةهذه الدورات سوف تستخدم نفس الخطة 

 الطريقة التي يتم فيها التعامل مع دورات المدارس الثانوية.
 بما أن دورات طفلي لم تكتمل، هل ستكون في وضع غير مؤات في العام المقبل

 دورات؟
 . ال2020ع ليعكس التغييرات في دورات ربي  2021-2020بتصميم منهج  CPSستقوم 

 يجب أن يكون الطالب في وضع غير مؤات بسبب فقدان المحتوى.
 ؟Pكيف سيتم تحديد عالمة 

 ، حقوق الملكية الفكرية.2020مارس  10أو أعلى في   P" 60%ويعادل "
 مارس على أن درجة الطالب 13مارس و 10إذا كانت هناك أدلة بين تقرير حقوق الملكية الفكرية في 

 ٪، يمكن للمعلم أن يتخذ القرار. إذا كان 60ن يرتفع أو ينخفض إلى أقل من كان من الممكن أ
 مارس، الدرجة  31٪ بعد اإلغالق حتى 60ارتفع درجة الطالب فوق 

 . Pسيكون القرار 
 مارس ، فإن ما تبقى من الفصل الدراسي سيكون 31قبل  Pبالنسبة للطالب الذين ال يكون صفهم 

 ويمكن القيام بذلك من خالل االنتهاء من العمل ال. Pإلى  تستخدم لمساعدة الطالب الوصول
 سلمت ، إذا كان ذلك يسمح بها سياسات إعادة أخذ المعلم ، واالنخراط في إعادة التدريس والمراجعة ، و

 مارس. هذه 10إظهار إتقان المفاهيم المقدمة والمقدرة قبل استعراض سياسة االستثمار في 
 التقييمات من قبل المعلم ويمكن أن تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر على اإلنترنتيمكن تحديد 

 االختبارات واالختبارات، واالختبارات واالختبارات الشفوية، والكتابات، أو غيرها من األدلة على التعلم.
 إلغاء درجات الرسائل يقلقني كيف نبرر هذا؟

 المرحلة المتوسطة إال ألغراض اإلبالغ. ال يوجدوال يكون الحصول على الدرجات في 
 معلومات ملزمة مرتبطة بصفوف الطالب المتوسط أو المعدل التراكمي. وفي حين أن اإلبالغ مهم،

 دولتنا ، وأمتنا بسبب،   CPSالتغيير المفاجئ في نظام التعليم في 
 وقد خلق وباء فيروس كورونا حالة تتيح فرصا منصفة لإلبالغ

 جات غير ممكنة.تلك الدر
 ماذا لو تم تسجيل طفلي في دورة تدريبية عبر اإلنترنت؟

 تنطبق خطة المدرسة المتوسطة على الدورات التدريبية عبر اإلنترنت وتنطبق نفس القواعد. الموسعة
 التعلم للدورات عبر اإلنترنت يشمل التعلم المستمر وإكمال الدورة. على االنترنت

 مارس 10قعات للطالب الذي من شأنه أن يعادل المعلم سوف التواصل التو
 قطع التاريخ.

 ماذا عن لفة الشرف؟ 
 2020-2019لن يكون هناك قوائم شرف الربع الثالث أو الرابع على مستوى المدرسة المتوسطة للفترة 

 السنة الدراسية. 
 ماذا يحدث عندما نعود إلى المدرسة؟ 



 نهاية العام الدراسي، فإن خطة الدرجات الحالية  العودة إلى المدرسة قبل  إذا كنا قادرين على
 ستبقى في مكانها. سنقوم بتعديل الخطة التعليمية لتتماشى مع اليوم الدراسي العادي. 

 ما الذي يمكن أن أتوقعه من تواصل المدرسة/المعلم مع طفلي؟
 ق المحتوى اليومي المعينةبالنسبة لجميع الدورات، سيكون لدى المعلمين يوم واحد في األسبوع لإلرشاد. مناط

 هي:
o االثنين: الرياضيات والفنون الجميلة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية 

 AVIDالصحة، الموهوبين و/ PEالثالثاء: فنون اللغة، س 
o  األربعاء: العلوم والفنون العملية والمركز المهني ومنطقة التعليم الخاص 

 الفصول الدراسيه 
 االجتماعية، اللغات العالمية، والتعليم الخاص غير األساسيةالدراسات الخميس: 

 مناطق المحتوى
o  تسجيل الدخول؛; الجمعة: يوم يوم المرح )وقت عندما يمكن لألندية وألعاب القوى واألنشطة 

 هذا غير مطلوب!(
 في األيام المعينة، يمكنك أن تتوقع الحصول على اتصاالت حول محتوى المقرر الدراسي و

 وما إلى ذلك للتعليمات في الوقت الفعلي  Googleمن  Hangoutsعات. قد يتم استخدام اجتماعات التكبير وتوق
 واالتصال. في أيام "إيقاف" ألي دورة معينة، يمكن للمعلمين أن يكون وافرد

 التواصل مع الطالب والعائالت. كما سيعقد المعلمون ساعات عمل يومية للطالب
 دعم. 

 ؟Pالطالب الذين ال يشاركون في الدورة بعد الحصول على تعيين ماذا عن 
 ومن المتوقع وبتشجيع كبير لجميع طالب المدارس المتوسطة على البقاء على المشاركة مع 

 دوراتهم حتى نهاية العام الدراسي. نريد من المعلمين الحفاظ على الروابط
 من توقعاتنا و مع الطالب وتسهيل االتصاالت بين الطالب. في حين أنه

 تشجيع الطالب على البقاء منخرطين ، ال يوجد إجراء عقابي ألولئك الذين
 اختيار عدم. 

 كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟ ، Grab and Goإذا كانت عائلتي بحاجة إلى الحصول على الطعام خارج 
 .CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-19تتوفر قائمة بالموارد على الموقع اإللكتروني 

 يبدو طفلي قلقًا و/أو مكتئبًا. إذا كانت عائلتي بحاجة إلى دعم الصحة العقلية، كيف
 هل أحصل على المساعدة؟ 

 يمكن للعائالت أيضا. CPS COVID-19وتتوفر قائمة بالموارد االستشارية على الموقع الشبكي 
 الوصول إلى دليل الموارد االستشارية مباشرة هنا:

https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
 ما الذي يمكنني فعله أيًضا لدعم تعلم طفلي خالل هذا الوقت؟ 

 CPS COVID-19هناك موارد على اإلنترنت لألسر ألنشطة التخصيب المقدمة على 
 .www.cpsk12.org/COVID-19الموقع: 



أو برامج أخرى عبر اإلنترنت. يرجى عذر أي  ، Googleتمت ترجمة هذه المعلومات باستخدام ترجمة 

 أخطاء.
 
 

 التعليم الثانوي 
 التعلم البديل األسئلة المتداولة

 متى تتوقع أن يعود طالبنا إلى المدرسة؟ 
 هي عضو في هيكل قيادة الحوادث في المجتمع المحلي.( CPSمدارس كولومبيا العامة )

 وستواصل المنطقة المدرسية اتباع التوجيهات والقيود المحلية والحكومية. نحن سوف
 إبقاء األسر على اطالع على المعلومات ذات الصلة حول هذا الموضوع.

 سية بدون عقوبة؟ ماذا لو كان الطالب يرغب في إسقاط دورة درا
 تلغي هذه الخطة حاجة الطالب إلى ترك الدورات. إذا اختار الطالب المغادرة

 فإن النتيجة ستكون هي نفسها كما إسقاط مع عدم وجود عقوبة.،  NCعالمة 
 ماذا عن دورات المدارس المتوسطة الئتمان المدرسة الثانوية؟

 وية في المدرسة المتوسطة.وتنطبق هذه الخطة على دورات مستوى المدارس الثان
 بما أن دورات طفلي لم تكتمل، هل ستكون في وضع غير مؤات في العام المقبل

 دورات؟
 . ال2020ليعكس التغييرات في دورات ربيع   2021-2020بتصميم منهج  CPSستقوم 

 يجب أن يكون الطالب في وضع غير مؤات بسبب فقدان المحتوى.
 ؟Pكيف سيتم تحديد عالمة 

 ، حقوق الملكية الفكرية.2020مارس  10أو أعلى في   P" 60%ل "ويعاد
 مارس على أن درجة الطالب 13مارس و 10إذا كانت هناك أدلة بين تقرير حقوق الملكية الفكرية في 

 ٪، يمكن للمعلم اتخاذ القرار. إذا كان 60قد أثار أعاله أو انخفض إلى أقل من 
 مارس، الدرجة  31حتى  ٪ بعد اإلغالق60ارتفع درجة الطالب فوق 

 . Pسيكون القرار 
 مارس ، فإن ما تبقى من الفصل الدراسي سيكون 31قبل  Pبالنسبة للطالب الذين ال يكون صفهم 

 ويمكن القيام بذلك من خالل االنتهاء من العمل ال. Pتستخدم لمساعدة الطالب الوصول إلى 
 سلمت ، إذا كان ذلك يسمح بها سياسات إعادة أخذ المعلم ، واالنخراط في إعادة التدريس والمراجعة ، و

 مارس. هذه 10إظهار إتقان المفاهيم المقدمة والمقدرة قبل استعراض سياسة االستثمار في 
 يمكن تحديد التقييمات من قبل المعلم ويمكن أن تشمل ، على سبيل المثال ال الحصر على اإلنترنت

 ة على التعلم.االختبارات واالختبارات، واالختبارات واالختبارات الشفوية، والكتابات، أو غيرها من األدل
 ماذا عن دورات أفالطون السترداد االئتمان؟

 ٪ أو60٪ من المحتوى بنسبة 50يمكن للطالب الوصول إلى أفالطون من المنزل ويجب إكمال 
 إتقان أكبر من أجل كسب االئتمان. مدرس أفالطون للطالب أو مسؤول مدرسة آخر 

 سيكون على اتصال معهم لتسهيل االنتهاء من الدورة.
 غاء درجات الرسائل يقلقني كيف نبرر هذا لطالبنا وإل

 لن يضعهم هذا في وضع غير مؤات في المنافسة على القبول في الجامعات ، وما إلى ذلك؟ 
 نحن نفهم تحصيل الدرجات وفرصة الحفاظ على أو تحسين 

 المعدل التراكمي مهم ألسباب عديدة، ليس أقلها اآلثار المترتبة على
 م العالي والمنح الدراسية واألوسمة والجوائز. التغيير المفاجئ إلى القبول في التعلي

 نظام التعليم في المدارس العامة كولومبيا، واليتنا، وأمتنا بسبب فيروس كورونا
 وقد أدى الوباء إلى نشوء حالة تتاح فيها فرص متكافئة للتحسين أو

 المستويات في جميع أنحاء جميع التقدم في معدل غير ممكن. من الواضح أن المؤسسات على
 عالية  CPSقرارات مماثلة فيما يتعلق بالقضاء على اإلبالغ عن الرتب.   ويتخذ البلد

 كليات جامعة اللبالب، NCAAطالب المدارس سوف تكون على قدم المساواة في الملعب المضي قدما. 



 والجامعات وجامعة ميسوري ومئات المؤسسات األخرى هي من بين تلك
 COVIDذكروا أنهم سيتم رصد وتعديل المتطلبات استجابة لالذين 
 أزمة.  19

 ماذا لو تم تسجيل طفلي في دورة تدريبية عبر اإلنترنت؟
 تنطبق خطة المدرسة الثانوية على الدورات التدريبية عبر اإلنترنت وتنطبق نفس القواعد. التعلم الموسع

 ل الدورة. على االنترنتللدورات عبر اإلنترنت سوف تستمر في ويحتمل أن تكم
 مارس 10المعلم سوف التواصل التوقعات للطالب الذي من شأنه أن يعادل 

 قطع التاريخ.
 في أي دورة؟ Pما هو توقع المشاركة في الدورة بعد أن يكون الطالب لديه 

 سيحصل بعض الطالب على رصيد للدورة ويحددون أنهم لن يشاركوا بعد اآلن. بعض
 سوف تستمر في المشاركة. ومن المتوقع أن الطالب ال تزال تشارك

 مع معلميهم ومدرستهم حتى نهاية الفصل الدراسي ، ولكن ال يوجد إجراء عقابي ل 
 أولئك الذين يختارون عدم القيام بذلك.

 نعود إلى المدرسة؟ ماذا يحدث عندما 
 العودة إلى المدرسة قبل نهاية العام الدراسي، فإن خطة الدرجات الحالية   إذا كنا قادرين على

 ستبقى في مكانها. سنقوم بتعديل الخطة التعليمية لتتماشى مع اليوم الدراسي العادي. 
 ما الذي يمكن أن أتوقعه من تواصل المدرسة/المعلم مع طفلي؟

 لدورات، سيكون لدى المعلمين يوم واحد في األسبوع لإلرشاد. مناطق المحتوى اليومي المعينةبالنسبة لجميع ا
 هي:

o االثنين: الرياضيات والفنون الجميلة ومتعلمو اللغة اإلنجليزية 
 AVIDالصحة، الموهوبين و/ PEالثالثاء: فنون اللغة، س 

 واألربعاء: العلوم، الفنون العملية، المركز المهني، ومنطقة التعليم الخاص 
 الفصول الدراسيه 

 الدراسات االجتماعية، اللغات العالمية، والتعليم الخاص غير األساسيةالخميس: 
 مناطق المحتوى

o  ول؛;تسجيل الدخ الجمعة: يوم يوم المرح )وقت عندما يمكن لألندية وألعاب القوى واألنشطة 
 هذا غير مطلوب!(

 في األيام المعينة، يمكنك أن تتوقع أن يكون لديك اتصاالت مع الطالب وربما العائالت
 وما إلى ذلك Googleمن  Hangoutsحول محتوى الدورة والتوقعات. قد تكون اجتماعات التكبير و

 عينة ، يمكن للمعلمينتستخدم للتعليمات في الوقت الحقيقي واالتصال. في أيام "إيقاف" ألي دورة م
 التواصل الفردي مع الطالب واألسر. كما سيُعقد المعلمون يوميًا

 ساعات العمل لدعم الطالب.
 في دورة، وسوف يكون هناك استرداد االئتمان NCإذا كان الطالب ينهي الفصل الدراسي ولديه 

 ؟ 2020فرصة في المدرسة الصيفية 
 ، فإن طريقة  2020ئتمان خالل صيف عام في حين أن في نيتنا لتقديم استرداد اال

 تسليم المقرر الدراسي والجدول الزمني لم يتم تحديده.
 كيف يمكنني الحصول على المساعدة؟ ، Grab and Goإذا كانت عائلتي بحاجة إلى الحصول على الطعام خارج 

 .CPS COVID-19: www.cpsk12.org/COVID-19تتوفر قائمة بالموارد على الموقع اإللكتروني 
 يبدو طفلي قلقًا و/أو مكتئبًا. إذا كانت عائلتي بحاجة إلى دعم الصحة العقلية، كيف

 ل أحصل على المساعدة؟ ه
 يمكن للعائالت أيضا. CPS COVID-19وتتوفر قائمة بالموارد االستشارية على الموقع الشبكي 

 الوصول إلى دليل الموارد االستشارية مباشرة هنا:
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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