
 
 

  تمت ترجمة أقسام من هذا باستخدام ترجمة Google أو برامج أخرى عبر اإلنترنت. یرجى عذر أي أخطاء.

 األسئلة الشائعة (الصفوف من 6 إلى 12) لألسئلة الشائعة للوالدین
 
 

 الخیار المرئي(عبر اإلنترنت)
 

CPS التعلیم عبر االنترنت .CPS Online یختلف عن التعلیم عبر االنترنت CPS Virtual الرجاء مالحظة:  التعلیم المرئي 
 Online هو البرنامج الموجود منذ سنوات. وهو یشمل دورات ذاتیة متزامنة. ال یجتمع الطالب مع مدرس عبر اإلنترنت

  في هذا البرنامج.
 

 هل سیكون لدى طفلي خیار العودة شخصًیا إذا اخترنا CPS Virtual؟1.
 

 إذا حدد الطالب خیار CPS Virtual التعلیم المرئي للفترة 2020-2021 ، فیمكنه اختیار العودة شخصًیا للفصل الدراسي
 الثاني.

 
 إذا اخترنا خیار التعلیم المرئي CPS Virtual ، فهل سیحتاج طفلي إلى االشتراك في فصول جدیدة؟2.

 
 قدم الطالب طلبات الدروس في فصل الشتاء ، وسیتم استخدامها لتحدید دروسهم. لن تكون هناك حاجة لتقدیم طلبات جدیدة.

 
 هل سیتم تدریس جمیع الدروس التي طلبها طفلي عبر اإلنترن3.

 هناك بعض الدورات التي ال یتم تسلیمها على اإلنترنت بشكل فعال. في الحاالت المتخصصة، سیتم منح الطالب فرصة الحضور
 إلى الحرم الجامعي ألخذ الدورات التي سیتم تقدیمها شخصًیا فقط. إذا لم یكن ذلك ممكنا، سیتم استخدام طلبات الدورة البدیلة. كما هو

 الحال مع الدورات الشخصیة، فإن عدد الطالب الذین یطلبون أي دورة معینة یحدد ما إذا كان سیتم تقدیم مقرر دراسي.

 
 ماذا لو أراد طفلي القدوم إلى المبنى من أجل دروس مختارة؟4.

 
 هذا سیسمح. سیتم اتخاذ الترتیبات الالزمة لذلك من خالل عملیة اإلضافة / اإللغاء في أغسطس.

 
 هل ستكون دروس مدارس كولومبیا العامة CPS االفتراضیة المرئیة هي نفسها التي كان یمكن لطفلي الوصول إلیها5.

 شخصًیا؟
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 بقدر اإلمكان ، سیكون الطالب الذین یختارون  التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual في نفس الدروس التدریبیة ، بنفس
 المنهج الدراسي ونفس السرعة مثل الدورات الشخصیة. قد تكون هناك مواقف یقدم فیها الطالب خیاًرا ذاتًیا من أجل االحتفاظ

 بطلبات الدروس التدریبیة ذات األولویة. لن تكون الخیارات ذاتیة هي نفس الدروس التي تتم شخصًیا.
 
 

 من سیقوم بتدریس دروس التعلیم المرئي في مدارس كولومبیا العامة CPS االفتراضیة؟6.
 

 سیتم تدریس جمیع الدروس التي تعكس الدروس الشخصیة (CPS Virtual) من قبل معلمي CPS مدارس كولومبیا العامة.
 سیتم تدریس معظم الخیارات ذاتیة عبر االنترنت (CPS Online) من قبل معلمي CPS مدارس كولومبیا العامة. في بعض

 األحیان یتم تدریس الخیارات ذاتیة  من قبل مدرس معتمد خارج CPS مدارس كولومبیا العامة. هذه الحاالت نادرة.
 
 

 هل سیظل طفلي یعتبر طالًبا في مدرسته؟7.
 

 سیحتفظ الطالب الذین یختارون التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual بحالتهم مع المدرسة التي تم تكلیفهم بها. سوف
 تستمر االتصاالت والوصول إلى أنشطة المدرسة.

 
 هل سیكون طفلي قادًرا على ممارسة الریاضة و / أو المشاركة في األنشطة إذا اختار التعلیم المرئي CPS Virtual؟8.

 
 نرحب بالطالب الذین یختارون التعلیم المرئي CPS Virtual للمشاركة في األنشطة في مدرستهم. قد یشاركوا في أنشطة

 MSHSAA ، طالما أنهم یستوفون متطلبات األكادیمیة والمواطنة.
 

 كیف سیحصل طالبي على خدمات االستشارة؟9.
 

 سیحتفظ الطالب الذین یختارون التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual باالتصال إما مع مستشار المدرسة في مدرستهم أو
.CPS Virtual مع مستشار المدرسة مع التعلیم المرئي االفتراضي 

 
 هل سیشارك طالبي في التقییمات على مستوى المنطقة؟10.

 
 نعم. سیتم تقییم الطالب باستخدام تقییمات iReady في المدرسة اإلعدادیة و STAR في المدرسة الثانویة. كما سیشاركون في
 برنامج تقییم میزوري (MAP) في الربیع ، والذي یتضمن امتحانات نهایة الدرس (EOC) لبعض الدروس. جمیع التقییمات

 واالستطالعات المدرجة في   التقویم  ستكون مطلوبة من طالب  التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ما لم یكن اآلباء قد
 اختاروا عدم المشاركة  فى التقییم. بعض التقییمات غیر مؤهلة لالنسحاب.

 
 هل سیستمر طفلي في الوصول إلى اإلفطار والغداء إذا اختار CPS Virtual التعلیم المرئي االفتراضي؟11.

 
  یتم وضع الخطط لتوفیر إمكانیة الوصول للطالب المؤهلین للحصول على وجبة غداء مجانیة ومخفضة.

 
 ما نوع التكنولوجیا التي سیحتاجها طفلي ویتم توفیرها؟12.

 سیستخدم الطالب الذین یختارون CPS Virtual أجهزتهم الصادرة عن المدرسة للوصول إلى مقرراتهم الدراسیة. لن تكون
 الهواتف المحمولة كافیة. یجب أن یكون الطالب لدیهم إمكانیة الوصول إلى سرعات تنزیل 2.5Mbps من أجل أن یكون طالًبا

 افتراضًیا من CPS بشكل فعال. توفر CPS نقطة اتصال أو خیارات اتصال أخرى متاحة وتجعل كل تعدیل ممكًنا من أجل منح
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CPS في النهایة ، إذا لم یكن من الممكن تحقیق وصول مناسب ، فإن .CPS Virtual الوصول إلى الطالب الذي یرید اختیار خیار 
 Virtual لن یكون خیاًرا لذلك الطالب.

 
 

.www.fast.comباإلنترنت في منزلك  وانتقل CPS للتحقق من سرعة التنزیل ، قم بتوصیل جهاز مدارس كولومبیا العامة 
 انتظر حتى یخبرك المؤشر بسرعة التنزیل. إذا كانت السرعة أكبر من 2.5 میجا بت في الثانیة ، فإن سرعة اإلنترنت لدیك

 مناسبة لدروس التعلیم المرئي في مدارس كولومبیا CPS االفتراضیة.
 

 كیف یمكنني معرفة خیارات االتصال الخاصة بي؟13.
 

.wifi @ home: https://www.cpsk12.org/covid19/technology یرجى اتباع هذا الرابط لخیارات 
 

 ماذا لو احتاج الطالب إلى الدعم الفني وجًها لوجه؟14.
 سیكون الفنیون متاحین كل یوم دراسي في أي من مدارسنا المتوسطة من الساعة 12:30 ظهرًا - 1:30 ظهرًا وفي مركز إدارة

 أسیلین 5-7 مساًء من االثنین إلى الخمیس لمساعدة أي طالب أو عائلة مسجلة في CPSElementary@Mizzou أو النیابة العامة
 االفتراضیة. یمكن للطالب / األسر أیضا االتصال بمكتب مساعدة الطالب على 3334-214.

 كیف یمكنني الحصول على الدعم الفني في أي وقت؟15.
 

CPS Elementary @ سیتوفر مكتب مساعدة للطالب والعائالت لدعم االتصال للطالب والعائالت في التعلیم عبر االنترنت 
 Mizzou و CPS Virtual التعلیم المرئي االفتراضي. سیتم تزوید مكتب المساعدة بفنیین من المنطقة 7:30 صباًحا - 7:00

 مساًء من االثنین إلى الخمیس و 7:30 صباًحا - 4:00 مساًء أیام الجمعة. ستكون الدردشة عبر اإلنترنت متاحة أیًضا للدعم
 الفني.

 
 ماذا لو كانت لدینا مشكالت في الجهاز؟16.

 
 سیكون الفنیون في المدخل األمامي لمبنى Aslin من االثنین إلى الخمیس من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساًء لدعم الجهاز

  وإصالح / استبدال الجهاز.
 

 ماذا لو طلب طفلي بالفعل درس عبر اإلنترنت؟ هل هو اآلن "طالب افتراضي  في مدارس كولومبیا العامة CPS"؟17.
 

(CPS Online) فإن الوصول إلى دورات اإلنترنت الذاتیة ، CPS Virtual ما لم یختار الطالب التعلیم المرئي االفتراضي 
 سیكون جزًءا من التجربة الشخصیة ، كما كان في الماضي.

 
 هل سیستمر طالبي في الوصول إلى برنامج EEE؟18.

 
 سیتمكن الطالب في برنامج EEE من الوصول إلى الخدمات. حتى یكون لدینا أرقام تسجیل افتراضیة CPS ، ال یمكننا حتى

 اآلن التنبؤ بطبیعة هذه الخدمات.
 

 هل یمكن لطالبي إضافة أو إسقاط دروس داخل  التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual؟19.
 

 ستكون نوافذ اإلضافة واإلسقاط هي نفسها في التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual كما هي شخصًیا.
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 ما الذي یعنیه أنه سیعكسالتعلیم بالحضور شخصًیا  التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual وأن المعلمین سیقومون20.
 بالتدریس باستخدام الدروس عبر اإلنترنت؟ هل هذا االستفادة من Schoology؟ هل ستتوفر المواد یومًیا للطالب الذین قد

 یصابون بالمرض فجأة وبالتالي یمكنهم الوصول إلى تلك المواد في ذلك الیوم؟ هل سیتم استخدام تواریخ االستحقاق
 ووظیفة تاریخ االختبار إذا تم ذلك من خالل Schoology؟ هل یمكنك استخدام مثال مثل الهندسة ، كیف سیبدو ذلك

 للحاضرین شخصًیا؟
 

 یجب أن نتأكد من أننا یمكن أن نكون مستعدین إلغالق محتمل ، سواء عن طریق المدرسة أو على مستوى المنطقة ، ویجب
 أن نضمن لجمیع طالبنا ، عبر اإلنترنت ،  الحاضرین شخصًیا ، أو قسرًیا عبر اإلنترنت / بعیًدا بسبب اإلغالق الوصول إلى

 نفس المنهج بقدر ما نستطیع. لذلك ، ستكون جمیع دروسنا للحضور الشخصي و االفتراضیة دروس عبر اإلنترنت ، بنفس
 النطاق والتسلسل. سیتم تقدیم جمیع هذه الدروس في Schoology. بالنسبة للطالب  الحاضرین شخصیا ، سیتمكنون من

 الوصول إلى Schoology على أساس یومي في كل فصل ، وسیستخدم المعلمون األدوات عبر اإلنترنت في البیئة الشخصیة
  بانتظام ، بحیث إذا كان هناك إغالق ، فقد اعتاد الطالب على المساحة عبر اإلنترنت.

 لذلك ، في الهندسة ،الفصل  في الحضور الشخصي  قد  یبدو كما یلي: یدخل الطالب إلى الغرفة وسیكون البروتوكول الیومي
 هو تسجیل الدخول إلى Schoology. قام المعلم بنشر اإلحماء الیومي هناك ، ویبدأ الطالب في االنتهاء. سیتم تسلیم التعلیمات

 شخصًیا ، مع توفیر المواد في Schoology. ستتم الممارسة في الفصل ، وربما نشاًطا رقمي (حیث سنحد من استخدام
 األنشطة المادیة نظًرا ألنها مشتركة بشكل عام). سیتم نشر المهام على Schoology. االختبار قادم یوم الجمعة. وسیؤخذ على

 Schoology في الفصول الدراسیة.

 
 كیف یبدو التعلیم المرئي االفتراضي في مدارس كولومبیا العامة CPS ؟ هل ُیطلب من الطالب تسجیل الدخول في وقت21.

 معین من الیوم؟ هل یشمل تعلیمات برنامج zoom؟ أو هل ُیتوقع من الطالب فقط تسجیل الدخول في وقت ما خالل یوم هذا
  الفصل ومعرفة العمل الذي یجب القیام به وإكماله على النحو المحدد؟

 
 یبدو أن بعض التعلیمات المتزامنة (في الوقت الحقیقي) ، على األرجح خالل الیوم الدراسي التقلیدي وبعض الوقت غیر

 المتزامن (العمل عندما ترید). سیحدد المعلمون التوقعات لتسجیالت الدخول ، ولكن سیكون من المعقول افتراض أن الطالب
 سیقومون بتسجیل الدخول للحصول على تعلیمات متزامنة في معظم األیام لمعظم فصولهم. ستشمل بالتأكید تعلیمات برنامج
 zoom. سوف یسترشد بها معلمهم. تتطلب الدروس عبر اإلنترنت مستوى من استقاللیة الطالب ، ومع ذلك ، لن تكون هذه

 الدروس ذاتیة الخطى مثل خیاراتنا التقلیدیة عبر اإلنترنت.
 

   هل ستبدأ الفصول بتغطیة المواد التي لم یغطیها  التعلیم في فصل الربیع؟22.
 

 نعم ، في الدروس التي تعد جزًءا من تطور المناهج الدراسیة متعددة السنوات ، سیتم تناول المواد التي لم یتم تناولها في وقت
 مبكر من العام.
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CPS Virtual التعلیم الخاص ، القسم 504 و 
 

  لدى طفلي 504. هل ال یزال خیار CPS Virtual التعلیم المرئي االفتراضي خیاًرا لهم؟23.
 

 كل طفل 504 فردي. سیتم تلبیة 504 مساكن لجمیع الخطط ، حتى إذا كانت تتطلب بعض الوصول المحدود إلى حرم
 المدرسة ، إذا أمكن. سیراجع فریق 504 الخطط في وقت مبكر من العام الدراسي.

 
 طفلي لدیه  برنامج التعلیم الفردي IEP. هل ال یزال التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual خیاًرا لهم؟24.

 
 نعم ، یمكن للوصي اختیار التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ألي طالب تعلیم خاص.

 
 متى سیتم تقدیم خدمات طفلي؟25.

 
 سیتم تقدیم جمیع الخدمات خالل الیوم الدراسي العادي. یمكن للوالد اختیار السماح للطالب بالوصول إلى التعلیمات افتراضًیا
 من خالل متخصص الدرس االفتراضي المعتمد لمدارس كولومبیا العامة CPS و / أو إحضار الطالب إلى المبنى لخدماتهم

 خالل فئة (فصول) التعلیم الخاص المجدولة. باإلضافة إلى ذلك ، یمكن للوالد اختیار طفله لتلقي خدماته ذات الصلة (على
 سبیل المثال ، لغة الكالم ، والعالج الطبیعي ، والعالج المهني) ، عن طریق العالج عن بعد و / أو إحضار طفله لتلقي

 تعلیمات شخصیة مع المعالج.
 

 إذا اخترت التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual واخترت أیًضا أن یتلقى طالبي خدمات التعلیم الخاص شخصًیا في26.
 المبنى الخاص بهم ، فهل سیتم توفیر وسائل النقل لطفلي؟

 
 ال ، سیطلب من جمیع الطالب المشاركین في التعلم االفتراضي لمدارس كولومبیا العامة CPS توفیر وسائل النقل الخاصة بهم

 إذا قرروا الوصول إلى خدمات التعلیم الخاص بما في ذلك العالج بلغة الكالم ، والعالج الطبیعي ، والعالج المهني ، وما إلى
  ذلك و / أو أنشطة البنایة.

 
 ماذا لو كان طفلي في  فصل دراسي للتعلیم الخاص للمنطقة  حیث یستند المنهج على  معاییر التعلم البدیلة (MAP-A) و /27.

 أو تم تعدیله بشكل كبیر لتلبیة احتیاجاته التعلیمیة؟
 

 في هذا الصیف ، یقوم المنسقون والمعلمون بتطویر مناهج التعلم عن بعد لدعم الطالب في حالة إغالق المبنى و / أو المنطقة
 بسبب إرشادات قسم الصحة. یمكن ألولیاء أمور الطالب الذین یصلون إلى معاییر التعلم البدیلة اختیار خیار التعلم عن بعد في

 مدارس كولومبیا العامة CPS كبدیل لفصول CPS االفتراضیة.
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    كیف سیبدو هذا التعلم عن بعد:

 o   هل سیكون هناك أوقات مجدولة ُیتوقع من جمیع الطالب في الفصل لتسجیل الدخول إلى برنامج فیدیو zoom؟

 نعم ، هناك توقع بأن یشارك الطالب في 30 دقیقة على األقل من الدروس المخطط لها مسبًقا. باإلضافة إلى ذلك ، سیتم
 تخصیص أوقات یومًیا عبر اإلنترنت یلتقي بها معلم التعلیم الخاص مع الطالب للعمل على المهارات الخاصة بأهداف التعلیم

 الفردي IEP. سیتم ترتیب هذه األوقات مسبًقا مع العائلة ویمكن أن تكون فردیة أو في مجموعة صغیرة. سیتم توفیر جمیع
  خدمات التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة خالل الیوم الدراسي النموذجي.

 o   ماذا لو احتجنا إلى جدول زمني أكثر مرونة ولم نتمكن الدخول لبرنامج فیدیو zoom في الوقت المحدد؟

 یتم تخطیط الدروس مسبًقا وجدولتها في أوقات محددة من الیوم. إذا كنت قلًقا بشأن جدول مخطط مسبًقا ، فاتصل بمعلم التعلیم
  الخاص لطالب لحل المشكالت.

 o   هل یمكن لطفلي الوصول إلى صف التعلیم العام؟

 سیستمر جمیع طالب التعلیم الخاص في الوصول إلى جمیع دروس التعلیم العام المتاحة عبر اإلنترنت حسب االقتضاء.
 سیكون مدرس المدرسة متاًحا لألسئلة واستكشاف األخطاء وإصالحها. باإلضافة إلى ذلك ، سیكون أخصائي اإلعالم المدرسي

 متاًحا أیًضا لمساعدة العائالت بأدوات وموارد عبر اإلنترنت. یسعدنا العمل مع العائالت لمناقشة هذا األمر بشكل أكبر.

 هل یجب تعدیل برنامج برنامج التعلیم الفردي IEP لطفلي إذا اخترت التعلم عن بعد؟28.

 نعم ، عندما یعود مدرسو المدرسة إلى العمل في أغسطس ، سیتصل بك مدیر حالة طفلك لمناقشة تعدیل برنامج التعلیم
 الفردي.

 هل سیحصل طفلي على نفس الكمیة من الخدمات إذا اخترت التعلم عن بعد؟29.

 بینما یتم اتخاذ هذه القرارات من قبل فریق برنامج التعلیم الفردي IEP ، قد تحتاج كمیة وتكرار خدمات معینة إلى مراجعة لتوفیر
 تعلیم عام مجاني ومناسب (FAPE) في بیئة التعلم عن بعد.

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (EL) والثانویة في مدارس كولومبیا العامة للتعلیم المرئي االفتراضي
 

 إذاكان الطالب طالًبا في برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة EL ، فهل یمكنه / یمكنها التسجیل في دروس التعلیم المرئي30.
  االفتراضي في مدارس كولومبیا العامة؟

 
 نعم. جمیع طالب الثانویة في مدارس كولومبیا العامة CPS ، بما في ذلك أولئك الذین تم تحدیدهم على أنهم متعلمي اللغة

.CPS Virtual مؤهلون للتسجیل في التعلیم المرئي االفتراضي في مدارس كولومبیا العامة ، EL االنجلیزیة  
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 32. هل سیستمر طالب تعلم اإلنجلیزیة في تلقي دعم برنامج تعلم اإلنجلیزیة في التعلیم المرئي االفتراضي؟
 

 نعم. سیستمر جمیع الطالب المؤهلین للحصول على دعم متعلم اللغة اإلنجلیزیة (EL) في تلقي دعم البرنامج المباشر وغیر
 المباشر أثناء المشاركة في برنامج التعلیم المرئي االفتراضي. سیعمل معلمو برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة في مدارس

 كولومبیا العامة ومسؤولو البرنامج بشكل وثیق مع المعلمین الذین یقومون بتدریس دروس التعلیم المرئي األفتراضي لمدارس
  كولومبیا العامة لضمان تنفیذ دعم البرنامج في الدروس.

 
 سیحصل طالب برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة المشاركین في برنامج التعلیم المرئي األفتراضي لمدارس كولومبیا العامة

 على خدمات برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة مباشرة من مدرس CPS البرنامج من خالل Zoom خالل ساعات الیوم
 الدراسي العادیة. سیكون هناك أوقات وأیام محددة یحتاج فیها الطالب إلى تسجیل الدخول إلى اجتماعات Zoom مع مدرس

  البرنامج لتلقي دعم البرنامج.
 

 33. ماذا لو اخترت أن ال یحضر طالب برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة EL الخاص بمجموعات البرنامج للتعلیم المرئي
  االفتراضیة لدعم المباشر؟

 
 على اآلباء الذین ال یسمح للطالب الحضور لجلسات متعلمي اللغة االنجلیزیة عبر اإلنترنت  یجب  التوقیع على نموذج یقرون

 فیه هم الذین یختارون  الخروج من خدمات متعلمي اللغة االنجلیزیة مباشرة. سیستمر التعرف على الطالب في هذه الفئة
 كطالب متعلم اللغة االنجلیزیة وسیطلب  منهم  الخضوع الختبار متعلمي اللغة االنجلیزیة السنوي ،  الدخول . سیحصل معلمو
 التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual الذین یعملون في برنامج التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual على الدعم

 والتدریب من قسم متعلمي اللغة االنجلیزیة في مدارس كولومبیا العامة من أجل تلبیة احتیاجات طالب متعلمي اللغة االنجلیزیة
  في مدارس كولومبیا العامة للتعلیم المرئي االفتراضي.

 
 34. إذا اخترت التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، فهل سیكون هناك أیام وأوقات محددة یجب أن یلتقي بها الطالب في

  Zoom لجلسات متعلمي اللغة االنجلیزیة EL على اإلنترنت؟
 

 نعم. سُیطلب من الطالب االنضمام إلى مجموعات تعلم اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت في أوقات وأیام معینة كل أسبوع خالل
 ساعات المدرسة العادیة. سیتم تحدید ذلك من قبل مدرس اللغة اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت وسیعتمد على مستوى اللغة اإلنجلیزیة
 الفردي للطالب وحاجته / دعمها اللغوي. سیطلب من الطالب الذین یشاركون في دعم تعلم اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت الوصول

  إلى Zoom والموارد األخرى عبر اإلنترنت لمجموعات متعلمي اللغة االنجلیزیة EL الخاصة بهم.
 

  35. هل ستكون هناك مصادر لتعلیم اللغة االنجلیزیة EL متاحة عبر اإلنترنت؟
 

 نعم. سوف نوفر فئة موارد إلكترونیة على اإلنترنت مشابهة لفئات الموارد الشخصیة لدینا. سیعتمد هیكل هذه الدروس على
 عدد طالب متعلمي اللغة االنجلیزیة EL الذین یلتحقون في التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual. ستلتقي فئة (فئات)
 الموارد عبر Zoom في األیام واألوقات المجدولة خالل ساعات المدرسة العادیة. سیقوم معلم موارد تعلم اللغة اإلنجلیزیة

  عبر اإلنترنت بإبالغ األوقات واألیام مباشرة للطالب واألسر.
 
 

 36. إذا اخترنا التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، فهل سیستمر طالبي في العمل مع مدرس برنامج متعلمي اللغة
  االنجلیزیة EL نفسه الذي تم تعیینه لمدرسة متعلمي اللغة االنجلیزیة EL الحالیة لدینا؟

 
 قد یكون مدرس اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت مدرس اللغة اإلنجلیزیة الحالي لطالبك أو ال. سیتم إنشاء مجموعات عبر اإلنترنت

 بناًء على عدد طالب متعلمي اللغة االنجلیزیة EL المسجلین في التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual. إذا لم یكن المعلم
  هو معلم البرنامج الحالي ، فسیعمل الطالب مع مدرس لتعلیم اللغة االنجلیزیة آخر.
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 37. هل برنامج التعلم  المرئي االفتراضي مناسب لطالب متعلمي اللغة االنجلیزیة EL الذین بدأوا تعلم اللغة اإلنجلیزیة (الوافدین
  الجدد)؟

 
 هذا قرار یجب مناقشته مع العائلة والمعلمین واإلداریین للبرنامج. تتطلب البیئة عبر اإلنترنت مزیًدا من التعلم والتنظیم

 المستقلین ، وسیكون بعض الطالب ناجحین جًدا في هذه البیئة ، بغض النظر عن إتقان اللغة اإلنجلیزیة. ومع ذلك ، لن یكون
 هناك نفس المستوى من دعم تعلم اإلنجلیزیة المباشر لطالب المستوى األول ، لذا فهذا أمر یجب على العائلة التفكیر فیه. سوف

  یناقش قسم التعلیم النجلیزي هذا مع عائلتك في أي وقت.
 

  38. إذا اخترت التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، فهل سیستمر تعریف طالبي على أنه متعلم اللغة اإلنجلیزیة؟
 نعم. سیستمر تعریف جمیع طالب اإلنجلیزیة على أنهم متعلمو اللغة اإلنجلیزیة (EL) حتى یختبروا خارج البرنامج ویستوفون

  المعاییر إلعادة التصنیف خارج اإلنجلیزیة.
 

 39. هل سیتم منح اختبار متعلمي اللغة االنجلیزیة EL السنوي (الدخول) للطالب الذین یختارون التعلیم المرئي االفتراضي
  CPS Virtual؟

 
 نعم. سیطلب من جمیع طالب متعلمي اللغة االنجلیزیة EL المسجلین في التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual الخضوع
 الختبار اللغة اإلنجلیزیة السنوي في میزوري، والذي یسمى  الدخول . سیطلب من طالب البرنامج المسجلین في التعلیم المرئي
 االفتراضي CPS Virtual حضور جلسة اختبار شخصي. یتم تحدید مواعید االختبار من قبل وزارة التعلیم بوالیة میزوري
 وعادة ما تحدث في ینایر أو فبرایر من كل عام. سیتم تحدید موعد ووقت ومكان هذا االختبار بدقة من قبل قسم متعلمي اللغة
 االنجلیزیة لمدارس كولومبیا العامة ، و سنقوم بإبالغ الجدول الزمني والمعلومات األخرى مباشرة مع العائالت في دیسمبر

  2020.ستقوم
 

 40  هل ستقوم مدارس كولومبیا العامة بفحص الطالب المسجلین حدیًثا للحصول على دعم تعلم اإلنجلیزیة إذا اختاروا التعلیم
  المرئي االفتراضي؟

 
 نعم. سیتم منح جمیع الطالب المسجلین الذین یستوفون معاییر اختبار متعلم اللغة اإلنجلیزیة اختبار فحص متعلمي اللغة

.CPS Virtual أثناء عملیة التسجیل ، حتى إذا اختارت األسرة تسجیل الطالب في التعلیم المرئي االفتراضي EL االنجلیزیة 
 یجب على جمیع طالب المرحلة الثانویة المسجلین في مدارس كولومبیا العامة الخضوع الختبار الفحص في مكتب المقاطعة.

  یمكن للطالب تحدید موعد لالختبار عن طریق االتصال بـ 573-214-3965.
 

 41. إذا اخترنا التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، فهل سیتمكن طالبي من الوصول إلى صف التعلیم العام في المبنى
 الثانوي المخصص له بانتظام؟

 
 لن یتمكن الطالب المسجلین في التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual من الوصول إلى الفصل الدراسي للتعلیم العام في

 المبنى الثانوي المخصص لهم بانتظام ؛ ومع ذلك ، سیعمل الطالب مع طالب التعلیم العام في الفصول عبر اإلنترنت في
 التعلیم المرئي CPS Virtual. باإلضافة إلى ذلك ، سیعملون مع طالب متعلمي اللغة االنجلیزیة اآلخرین من خالل

 مجموعات البرنامج عبر اإلنترنت. كما هو مذكور أعاله ، سیتمكن الطالب من حضور دروس عبر اإلنترنت ووجهات
 شخصیة لبعض الدروس المتخصصة التي ال یمكن تقدیمها في بیئة عبر اإلنترنت. (انظر النقطة الفرعیة 3 في الصفحة 1 من

  هذا المستند.)
 

 42. إذا اختارت عائلتي برنامج التعلیم المرئي عبر اإلنترنت ویكتشف أن طالبنا یحتاج إلى دعم برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة
 EL مباشر أكثر ، هل یمكننا العودة إلى المدرسة الشخصیة التقلیدیة بعد بدء المدرسة؟

  
 یمكن للطالب الذین یبدأون العام في التعلیم المرئي CPS Virtual االنتقال إلى دروس شخصیة في ینایر ، عندما یبدأ الفصل

 الثاني. إذا شعرت أن طالبك یحتاج إلى دعم برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة EL أكثر من اتصاله باإلنترنت ، فیرجى االتصال
  بمعلم البرنامج الخاص بطالبك عبر اإلنترنت أو قسم متعلمي اللغة االنجلیزیة EL لمناقشة الخیارات وأفضل خطة لطالبك.

 
  43. كیف یمكنني االتصال بقسم متعلمي اللغة االنجلیزیة في مدارس كولومبیا العامة؟
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 الفنون الجمیلة و التعلیم المرئي االفتراضي في مدارس كولومبیا العامة
 

 44. كیف سیتم التعامل مع الفنون األدائیة؟
 
 ستستمر معظم دروس الفنون األدائیة في قسم الفنون الجمیلة مع الطالب المسجلین. هناك بعض الفصول التي سیتم تقدیمها فقط●

 في نموذج عبر اإلنترنت (على سبیل المثال ، نظریة الموسیقى و نظریة موسیقى AP). سیتم تعلیق الفصول األخرى لهذا
 العام بسبب عدم القدرة على عدم تقدیم الدورة بطریقة فعالة عبر اإلنترنت (على سبیل المثال بدایة البیانو).

 سیتبع جمیع الطالب نفس توقعات الدرس ونطاقها وتسلسلها ، بغض النظر عن الحضور شخصًیا أو باستخدام التعلیم المرئي●
.CPS Virtual االفتراضي  

 سیتمكن الطالب المسجلین في دروس الفنون األدائیة الذین یحضرون التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual من الوصول●
  إلى جمیع الدروس والمواد وفرص الصف ، ومن المتوقع مواكبة المهام وتوقعات الدروس التدریبیة.

 قد یضطر الطالب الذین یحضرون التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual إلى المشاركة في دورات الفنون المسرحیة●
 CPS من خالل تقنیة البث (على سبیل المثال ، Zoom) لتلقي مساعدة المعلم والدروس مع أقرانهم الذین یتلقون تعلیًما

 شخصًیا عندما ال تكون المدارس مغلقة.
 

 45. كیف سیتم التعامل مع الفنون البصریة؟
 
 ستستمر معظم دروس الفن المرئي في قسم الفنون الجمیلة مع الطالب المسجلین.●
 سیتبع جمیع الطالب بغض النظر عن الحضور شخصًیا أو باستخدام التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual نفس توقعات●

  الدرس ونطاقها وتسلسلها.
 سیتمكن الطالب المسجلین في دروس الفنون المرئیة الذین یحضرون مع التعلیم المرئي CPS Virtual من الوصول إلى●

 جمیع الدروس والمواد وفرص الصف ویتوقع منهم مواكبة المهام وتوقعات الدرس.
●CPS Virtual سُیطلب من الطالب المسجلین في فصول الفنون البصریة الذین یحضرون مع التعلیم المرئي االفتراضي 

 توفیر اإلمدادات األساسیة التي ستسمح لهم بإكمال أنشطة الفصل والدروس بنجاح. سیتم توفیر اللوازم والمعدات المتخصصة
  للطالب أو یتم إقراضهم حسب الطلب والمتاح.

 قد یضطر الطالب الذین یحضرون مدارس كولومبیا العامة باستخدام التعلیم المرئي CPS Virtual إلى المشاركة في دروس●
 مدارس كولومبیا للفنون المرئیة من خالل تقنیة البث (على سبیل المثال ، Zoom) لتلقي مساعدة المدرس والدروس المساعدة
 مع أقرانهم الذین یتلقون تعلیمات شخصیة عندما ال تكون المدارس مغلقة إذا كان متاًحا وكان هناك ما یكفي من التسجیل ، فقد

 یتم توفیر مدرس مخصص عبر اإلنترنت.
 

 خدمات وسائط المكتبة والتعلیم المرئي األفتراضي لمدارس كولومبیا العامة
 46. هل یمكن لطالبي الوصول إلى خدمات وسائط المكتبة؟
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 سیتمكن جمیع الطالب ، الذین یحضرون شخصًیا أو باستخدام التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، من الوصول إلى●
 المواد المطبوعة والرقمیة المتاحة من خالل برنامج وسائط المكتبة لمدارس كولومبیا العامة.

 سیتم دعم جمیع الطالب ، أولئك الذین یحضرون شخصًیا أو مع التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، بشكل تعلیمي●
  من قبل متخصصي وسائط في مدارس كولومبیا العامة عبر اإلنترنت وشخًصا.

 سیكون الوصول المحدود إلى مراكز وسائط المدرسة متاًحا لمجموعات الطالب الفردیة والصغیرة. سیتم اتباع قواعد التباعد●
  االجتماعي.

 سیتم تطبیق تدابیر السالمة لتنظیف وتعقیم المواد المتداولة.●
 
 

  الخیار الشخصي (بما في ذلك الهجین)
 

 47. هل سیكون لدى طفلي خیار االنتقال من الحضور الشخصي إلى التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual بعد بدء
 المدرسة؟

CPS Virtual الطالب الذین یختارون الحضور شخصًیا ویحددون الحًقا أنهم یفضلون الذهاب إلى التعلیم المرئي االفتراضي 
 ستتاح لهم هذه الفرصة. یعتمد الوصول إلى الدرس على العروض والتوافر.

 
 48. ما هي بروتوكوالت األمان المطبقة أثناء الوصول والمغادرة؟

 قد یختار موظفو المدرسة زیادة عدد المداخل المستخدمة أثناء الوصول والمغادرة. قد یؤدي هذا إلى تغییر الخطط لخطوط
 األهالي. سیتم اتخاذ هذه القرارات على أساس كل مدرسة على حدة ، وسوف یقوم مدیرو المدارس بإبالغ هذه الخطط مع

 العائالت قبل بدء المدرسة في أغسطس.
 

 49. هل تعمل الحافالت كالمعتاد؟

  ویوصى بشدة، إن أمكن، بأن توفر األسر وسائل النقل إلى المدرسة. في النظام الهجین، سوف تنخفض العدد اإلجمالي للطالب الذین یتم نقلهم في

  الیوم الواحد. وسوف یسمح الحد من الدراجین النأى المادیة على الحافالت لدینا

 سیتم تخصیص مقعد للطالب في الحافلة. ومن المتوقع أن یبقوا في هذا المقعد طوال الرحلة من وإلى المدرسة. سُیطلب منهم
 االنتظار حتى یسمح لهم بالنزول والصعود من قبل سائقهم وموظفي المدرسة لضمان الحفاظ على المسافة بین الطالب من

 عائالت مختلفة.
 

 50. هل ستكون هناك رحالت میدانیة؟
 سیتم اتخاذ جمیع القرارات المتعلقة بالرحالت المیدانیة من قبل مدارس كولومبیا العامة وتعكس الوضع الحالي فیما یتعلق

 بمخاطر التعرض في مدارسنا ومجتمعنا.
 بینما في الهجین، ونحن لن یكون لها رحالت میدانیة.

 51. یساورني قلق شدید من إمكانیة تعیین طفلي في مدرسة جدیدة ، بناًء على ما قرأته في الخطة! من فضلك ، أخبرني المزید
 عن هذا!

 لن نقوم بإعادة تعیین الطالب في مدارس مختلفة بسبب استجابة فیروس كورونا في العام الدراسي 2021-2020.

  52. ما هي إجراءات الغداء؟
 

 ستستضیف المدارس المتوسطة المزید من نوبات الغداء. المدارس الثانویة سوف تستفید من عدد أقل من الطالب في المباني في
 الهجین، والحرم الجامعي المفتوح خالل الغداء.
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 53. هل سینتقل الطالب من فصل إلى آخر؟
 

 في مدارسنا اإلعدادیة والثانویة ، سیظل الطالب ینتقلون من فصل إلى آخر. عند الضرورة ، قد تكون هناك بروتوكوالت للحد
  من خطر التعرض خالل أوقات المرور.

 
 54. كیف ستتعقب االتصال في الغرف وفي المبنى؟

 سیتم استخدام مخططات الجلوس في جمیع الفصول الدراسیة، باإلضافة إلى سجل ألي شخص لم یتم تعیینه في فصل دراسي في
 یوم معین. في الهجین، وسوف تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الطالب 3 إلى 6 أقدام وبصرف النظر في الفصول الدراسیة.

 
 

  55. هل سیتم السماح لآلباء والزائرین بدخول المبنى؟
 

 في بدایة العام ، لن نسمح لآلباء والزوار بدخول المبنى. نرید أن نكون سباقین للغایة في ضمان نظام تتبع ضیق عندما نعید
  فتحه. سنستمر في المراقبة ، وإذا تغیرت البیئة و / أو التوصیات من شركائنا الصحیین ، فسوف نخفف القیود.

 
  56. هل سیحدث البعد االجتماعي في جمیع األماكن؟

 التذكیر المنتظم حول التنال االجتماعي عندما یكون ذلك ممكنًا سیكون أمرًا مألوفًا في مدارسنا. في الهجین, وسوف نكون قادرین
 على ضمان االبتعاد االجتماعي في الفصول الدراسیة لدینا, الذي یعرف بأنه حفظ األفراد 6 أقدام عن بعضها البعض, أو 3 أقدام

 وبصرف النظر في وجود أقنعة واألعراض ال.
 

 
 57. كیف یتم تحدید المجموعات المستقرة لطالب المدارس اإلعدادیة والثانویة؟ یرجى إعطاء مثال لكیفیة عمل هذا.

 
 أوًال ، سیظل طالب المدارس اإلعدادیة والثانویة جمیعهم یغیرون الفصول الدراسیة خالل النهار. في المدرسة اإلعدادیة ، في

 الفصول األساسیة ، یمكننا تحدید موعد معقول لالحتفاظ بمجموعة من الطالب مًعا من أجل 3 أو 4 فصول (أساسیة). في
  المدرسة الثانویة ، ال یمكننا.

 

 58. یرجى تقدیم معلومات عن بروتوكوالت الصف األخرى إلى جانب المقاعد المخصصة. ماذا ستكون بعض األمثلة؟
 

 تتضمن بعض األمثلة ، على سبیل المثال ال الحصر: عمل محدود أو ال عمل جماعي (على األقل بالمعنى المادي) ؛ ترتیبات
 الجلوس التقلیدیة (مواجهة لألمام ، ال مجموعات) ؛ التفاعالت الفردیة مع المعلم للحصول على تعلیمات محددة - أي. مساحة

 مخصصة في الفصل الدراسي للوصول إلى مساعدة المعلم الفردیة بدًال من حضور المعلم للطالب ؛ إصدارات مجموعة
 صغیرة لغسل الیدین بانتظام.

 
   59. هل ستبدأ الفصول بتغطیة المواد التي لم یغطیها الدراسة في الربیع؟

 
 نعم ، في الدروس التي تعد جزًءا من تطور المناهج الدراسیة متعددة السنوات ، سیتم تناول المواد التي لم یتم تناولها في وقت

 مبكر من العام.
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  60. إذا لم یكن من الممكن توفیر غرف خلع المالبس لـ التربیة الریاضیة، فما هي الخطط الموجودة للطالب لتغییر المالبس؟

 ال یجب على الطالب ارتداء مالبس لـ PE ، لكننا نفهم أنه غالًبا ما یكون الخیار الذي یرغب الطالب في القیام به. في هذا الوقت، لن
 تكون غرف خلع المالبس متاحة.

 
 

  61. ما هو رقم الوضع الیومي الذي تتوقع أن ندخله إلى المدرسة؟
 

 اعتبارا من نهایة آب / أغسطس ، یبدو أننا سوف تفتح في وضع 4 أو تعدیل 5.
 

 
 62. هل سیكون لدیك موظفون متاحون لنقل كل طفل یحتاج أي والد إلى استالمه ألي سبب من األسباب إلى الباب األمامي؟ حالیا

 الطفل یسجل الخروج فقط. هل یجب أن أكون في الوقت المناسب لذلك أم سیكون هناك موظفین جاهزین للمرافقة؟
 

 ربما یجب أن تكون وترتب الوقت. من الممكن أیًضا في المدارس الثانویة ، أن یكون المرافقة إلى الباب األمامي فقط ، ومن ثم
 یتم مراقبتها لمعرفة أنها تصل إلى سیارة الوالد أو ولي األمر. من الواضح أن هناك بعض القیود التي سنواجهها في التوظیف.

 
 63. هل سیكون مبنى المدرسة الثانویة مقًرا جامعًیا مغلًقا أم سیظل ُیسمح للطالب بالمغادرة عند الغداء والذهاب إلى أي مكان

 یختارونه ویتعرضون ألي شخص على اإلطالق لتناول الغداء؟
 

 ستظل حرم المدرسة الثانویة مفتوًحا. سیخضع الطالب الذین سیصلون إلى المطاعم للبروتوكوالت من أجل الحفاظ على
 سالمة العمالء والموظفین. الطالب الذین سیعودون إلى المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لتناول الغداء فعلوا نفس الشيء الذي
 سیفعلونه عندما یعودون إلى المنزل في المساء. من خالل إغالق حرمنا المدرسي ، فإننا سوف نزید من مشكلة االزدحام في

 الغداء وبالتالي خلق وضًعا أكثر خطورة.
 

 64. المستویات 2 ،3، 4 ال تقتصر على الغیاب المعذور. هل یشمل ذلك غیاب األعذار الوالدین التي تقتصر حالًیا على 7؟
 لن یتم تطبیق حد العذر للوالدین البالغ سبعة في األوضاع 4-2.

 
 65. یجب على الطالب والموظفین الذین كانوا مسافرین إكمال فحص ذاتي یومي (ُیعرف السفر بأنه أي مكان خارج مقاطعة

بون). یوضح هذا الفحص الذاتي أنه ال یجب علیك الدخول إلى مبنى إذا واجهت عدًدا من األشیاء في الـ 14 یوًما الماضیة.
 كیف یبدو هذا الفحص الذاتي الیومي؟ ابني یسافر 3 مرات في األسبوع. ماذا تطلب منه أن یفعل باإلضافة إلى الفحص

 الذاتي الیومي؟ هل هذا االستخدام مجرد فحص في المنزل؟ أم أن هناك وثائق یجب القیام بها؟
 

 لن تكون هناك وثائق في هذا الوقت. إنه التزام المجتمع المدرسي - نحن جمیًعا مسؤولون عن صحة الجمیع. على سبیل المثال
 ، إذا نقلته رحالت ابنك إلى تدریب فریق ریاضي خارج مقاطعة بون ولم یكن هناك دلیل على حاالت COVID من بین تلك
 التي تفاعل معها في تلك الرحلة ، فعندئٍذ سیستمر بشكل مبرر في الذهاب إلى المدرسة إذا كانت جمیع العوامل األخرى تشیر

 إلى أنه بصحة جیدة. إذا كان اختبار واحد أو أكثر من أعضاء الفریق أو الموظفین الذین یتدرب معهم كان اختباًرا إیجابًیا ،
 فعندئٍذ نتوقع أن یتصل بقسم الصحة مع التفاصیل ویتبع توصیاتهم ، والتي قد تشمل عدم القدوم إلى المدرسة أثناء الحجر

 الصحي.
 

 66. كیف ستتعامل مع الطالب الذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة تشمل أحد أعراض COVID-19؟
 سیتم ذلك باالشتراك مع ممرضاتنا ومقدم الرعایة الصحیة للطالب.
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 67. إذا كانت هناك حالة إیجابیة ألي شخص موجود بانتظام في المبنى ، فقد تغلق أو ال تغلق لمدة 24-48 ساعة؟ ألن تكون

 تلقائیة؟
 هناك عدد من السیناریوهات المحتملة التي یمكن اعتبارها حالة إیجابیة لشخص ما بانتظام في المبنى. سیتعین علینا اتخاذ هذه
 القرارات بناًء على أفضل المعلومات التي یمكننا الحصول علیها والحالة الخاصة. إن اتخاذ قرار سریع وغیر مدروس بشأن

  أي إغالق للمدارس لن یكون مسؤوًال، سواء أغلقنا أو لم نغلق.
 
 

 68. ستولي STAشركة الباصات  اهتماًما خاًصا للطالب المعرضین لخطر اإلصابة بأمراض شدیدة من COVID19 ، خاصة
 الطالب الذین یركبون التعلیم الخاص وحافالت التعلیم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة. من الذي یحدد الطالب األكثر

 عرضة للخطر في كل مسار؟ هل هذا بأي شكل من األشكال ینتهك الخصوصیة؟
 

 لدینا حافالت تخدم الطالب ذوي االحتیاجات المكثفة. بالنسبة لالضطرابات األخرى ، سیكون قرار األسرة الكشف عن هذه
 المعلومات ، ولیس المدارس. تعیین موضع جلوس خاص للطالب ال یعني بالضرورة أن یعرف السائق السبب. لن یقوم

  السائقون بعمل مخططات المقاعد.
 

  69. هل یجب أن یلتحق الطالب بالمدرسة بدوام كامل؟
 

 اإلعداد االفتراضي لجمیع الطالب هو جدول بدوام كامل. إذا كان الطالب یرید الذهاب إلى حالة الدوام الجزئي ، فیمكنه تقدیم
 طلب للقیام بذلك مع مدرستهم. سیكون هذا الخیار متاًحا ألي طالب. من المحتمل أن یعني القیام بذلك أن الطالب لم یعد مؤهًال

.MSHSAA لممارسة الریاضة واألنشطة  
 

 70. كیف سیبدو الیوم العادي بالنسبة للطالب الشخصي العادي؟
 

 بالنسبة لطالب ثانوي ، سیبدو الیوم كثیًرا كما كان في الماضي ، مع احتمال أقل للتفاعل بین الطالب والطالب في الفصل
 الدراسي ، وبعض البروتوكوالت اإلضافیة في المساحات المشتركة لتشجیع التباعد االجتماعي والحد من االتصال.

 
 71. كیف تبدو فترة تعلیق المدرسة لطالب معینین إذا كنت تحافظ على مجموعات مستقرة؟

 
 یعمل مدیرو مدرستنا من خالل هذه األسئلة اآلن. من المحتمل أن تكون لدینا القدرة على ضمان التباعد االجتماعي في فترة

 تعلیق المدرسة لطالب معینین، مما یساعد على إدارة جهات االتصال.
 

  72. هل سیطلب من الطالب ارتداء قناع؟
 

 یتوقع أقنعة من الطالب والموظفین. ستكون هناك بعض االستثناءات.
 

  73. هل سُیطلب من المعلمین والموظفین ارتداء قناع؟
 

 یتوقع أقنعة من الطالب والموظفین. ستكون هناك بعض االستثناءات.
 

  74. هل سیتم إجراء اختبارات درجة الحرارة للطالب؟
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 في هذا الوقت ، ال توجد خطة إلجراء فحوصات درجة الحرارة بشكل منتظم أو قبل الدخول إلى المبنى. إذا قام الطفل بزیارة
 الممرضة ، سیتم فحص درجة الحرارة حسب الحاجة. سیكون لدى قسم التمریض موازین حرارة باألشعة تحت الحمراء
 لالستخدام. إذا أصبحت فحوصات درجة الحرارة على مستوى المدرسة ضروریة ، فسنبلغ اآلباء في أقرب وقت ممكن.

 
 

  75. ما هو البروتوكول بالنسبة للطالب المریض؟
 

 نحن نعمل بشكل وثیق مع قسم الصحة لمراجعة ما یحدث إذا مرض الطفل في المدرسة. سنقوم بتحدیث هذا قدر ما نستطیع.
 

 76. ما هو البروتوكول بالنسبة لمعلم مریض أو موظف أو موظف مدرسة؟
  

 هناك بروتوكوالت محددة للطالب الذي یبدأ في إظهار األعراض. (یرجى االطالع على خطة إعادة فتح النیابة العامة في خریف عام 2020).
 

 77. كیف سیتم إخطار العائالت إذا ُطلب من طفلها العودة إلى المنزل؟
 

 ستتصل المدارس بجمیع العائالت قبل بدء المدرسة لجمع أرقام اتصال الطوارئ المتعددة لهذا العام الدراسي. سیكون من
  الضروري أن تأتي العائالت ألخذ الطالب على الفور الذین ال یشعرون بصحة جیدة.

 
  78. ماذا سیكون البروتوكول عندما یتم تأكید حالة في المدرسة؟

 
 وفي حین سیتم التحقیق في كل حالة ومعالجتها وفقًا لذلك، هناك أوصاف لالستجابات المحتملة في خطة إعادة فتح النیابة العامة في خریف

(.2020 
 

  79. إذا كانت المدرسة مغلقة للتنظیف ، فهل سیحصل الطالب على یوم تعلیمي عبر اإلنترنت؟
 

 نعم. إذا تم إغالق المدرسة بسبب حالة مؤكدة ألغراض التنظیف ، فسوف یستمر التعلم. في هذه الحالة ، سینتقل الطالب إلى
 النظام األساسي عبر اإلنترنت مع معلم الفصل وسیستمر عمل الدورات الدراسیة بسالسة قدر اإلمكان.

 
 80. ما الذي یعنیه أنه سیعكس درس الحضور شخصًیا التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual وأن المعلمین سیقومون

 بالتدریس باستخدام الدروس عبر اإلنترنت؟ هل هذا االستفادة من تطبیق Schoology؟ هل ستتوفر المواد یومًیا للطالب
 الذین قد یصابون بالمرض فجأة وبالتالي یمكنهم الوصول إلى تلك المواد في ذلك الیوم؟ هل سیتم استخدام تواریخ

 االستحقاق ووظیفة تاریخ االختبار إذا تم ذلك من خالل تطبیق Schoology؟ هل یمكنك استخدام مثال مثل الهندسة ، كیف
 سیبدو ذلك شخصًیا؟

 
 یجب أن نتأكد من أننا یمكن أن نكون مستعدین إلغالق محتمل ، سواء عن طریق المدرسة أو على مستوى المنطقة ، ویجب

 أن نضمن لجمیع طالبنا ، عبر اإلنترنت ، شخصًیا ، أو قسرًیا عبر اإلنترنت / بعیًدا بسبب اإلغالق الوصول إلى نفس المنهج
 مثل بقدر ما نستطیع. لذلك ، ستكون جمیع دروسنا الشخصیة و المرئیة االفتراضیة دروس عبر اإلنترنت ، بنفس النطاق

 والتسلسل. سیتم تقدیم جمیع هذه الدروس في تطبیق Schoology. بالنسبة للطالب الشخصیین ، سیتمكنون من الوصول إلى
 تطبیق Schoology على أساس یومي في كل فصل ، وسیستخدم المعلمون األدوات عبر اإلنترنت في البیئة الشخصیة

 بانتظام ، حتى إذا كان هناك إغالق ، فقد اعتاد الطالب على المساحة عبر اإلنترنت.
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 لذلك ، في الهندسة ، قد یبدو فصل الحضور الشخصي كما یلي: یدخل الطالب إلى الغرفة وسیكون البروتوكول الیومي هو
 تسجیل الدخول إلى تطبیق Schoology. وقد نشر المعلم-االحماء الیومي هناك، ویبدأ الطالب باالكتمال. سیتم تسلیم

 التعلیمات شخصًیا ، مع توفیر المواد في تطبیق Schoology. ستتم الممارسة في الفصل ، وربما نشاًطا رقمي (حیث سنحد
 من استخدام النشاطات المادیة نظًرا ألنها مشتركة بشكل عام). سیتم نشر المهام على تطبیق Schoology. االختبار قادم یوم

 الجمعة. وستؤخذ على تطبیق Schoology في الفصول الدراسیة.

 81. هل ستكون هناك فرص متزایدة لغسل الیدین وتعقیم الیدین حول مباني المدرسة؟
 

 نحن حالًیا بصدد تركیب محطات تعقیم إضافیة في كل مبنى مدرسي. باإلضافة إلى ذلك ، سیضع المعلمون جدوًال لغسل
 األیدي لفصولهم الفردیة.

 
 82. هل من المحتمل أن ُتغلق مدارس كولومبیا العامة على مستوى المقاطعة إذا زادت حاالت الفیروس COVID-19 مرة

 أخرى؟ ما هي خطة التعلم في حالة حدوث ذلك؟
 هناك احتمال إلغالق المنطقة إذا زادت الحاالت إلى المستوى الذي یعتبر ضرورًیا لإلغالق و / أو وصل التغیب إلى عتبة
 تشیر إلى نفس الشيء. في حالة حدوث ذلك ، سیظل الطالب الذین تم تعیینهم شخصًیا ُمعیًنا لمعلمي الفصل الدراسي وسیتم

 االنتقال إلى نظام أساسي عبر اإلنترنت للتعلم. سیستمر األكادیمیون في التقدم في هذه المنصة اإللكترونیة.
 

 83. ماذا لو طلب طفلي بالفعل درس عبر اإلنترنت؟ هل ما زال بإمكانهم أخذها وأن یكونوا طالًبا  حاضرا شخصًیا؟
CPS) فإن الوصول إلى الدروس الذاتیة عبر اإلنترنت ، CPS Virtual ما لم یختار الطالب التعلیم المرئي االفتراضي 

 Online) سیكون جزًءا من التجربة الشخصیة ، كما كان في الماضي.
 

 متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (EL) والفصول الثانویة  للحضور الشخصي

 
 84. هل سیستمر طالب برنامج متعلم اإلنجلیزیة في تلقي دعم برنامج متعلم اإلنجلیزیة إذا اخترنا إرسالهم إلى المدرسة لصفوف

 الحضور الشخصیة؟
 

EL المباشر من معلمي EL في تلقي دعم برنامج متعلم اإلنجلیزیة EL نعم. سیستمر جمیع طالب برنامج متعلم اإلنجلیزیة 
West Middle برنامج متعلم اإلنجلیزیة  في مبانینا الثانویة التي تحتوي على برامج تعلم االنجلیزیة (جمیع المباني باستثناء 

.(John Warner Middle School و School 
 

 85. هل ستبدو خدمات تعلم اإلنجلیزیة مختلفة عما تبدو علیه عادًة للطالب الحاضرین شخصي؟
 

 سیحصل الطالب المسجلون في فصول الحضور الشخصیة على دعم تعلم اإلنجلیزیة كما یفعلون عادًة في جمیع السنوات
 الدراسیة.

 
 86. إذا كان على مدارس كولومبیا العامة إغالق مدرسة طالبي أو المنطقة بأكملها بسبب مخاوف صحیة ، فهل سیستمر طالبي

 في تلقي دعم برنامج متعلم اإلنجلیزیة؟
 

 نعم. إذا كان على مدارس كولومبیا العامة إغالق مدرسة الطالب بسبب مخاوف صحیة ، فستنتقل الفصول عبر اإلنترنت.
 سیشمل هذا مورد  برنامج متعلمي اللغة االنجلیزیة EL ، إذا كان الطالب مسجًال في هذه الدروس شخصًیا. سیتم توفیر دعم

Zoom البرنامج لطالبك عبر اإلنترنت أیًضا. سیحدد مدرس اللغة اإلنجلیزیة الخاص بطالبك جدوًال لاللتقاء بطالبك عبر 
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 وتوصیل تلك المعلومات مع عائلتك مباشرًة. إذا كان یجب إغالق المنطقة التعلیمیة بأكملها بسبب مخاوف صحیة ، فسوف نتبع
 نفس العملیة ونقدم دعًما للغة اإلنجلیزیة عبر اإلنترنت.

 
 87. هل سیتم تقدیم اختبار اللغة اإلنجلیزیة السنوي (الدخول) للطالب الملتحقین بالمدرسة بحضور شخصًي؟

 
 نعم. سیطلب من جمیع طالب EL برامج متعلمي اللغة االنجلیزیة الحصول على اختبار اللغة اإلنجلیزیة السنوي في میزوري،
 والذي یسمى الدخول. یتم تحدید مواعید االختبار من قبل وزارة التعلیم بوالیة میزوري وعادة ما تحدث في ینایر أو فبرایر من

 كل عام. سیحدد قسم متعلمي اللغة االنجلیزیة في مدارس كولومبیا العامة التاریخ والوقت والمكان المحدد لهذا االختبار ،
  وسوف نقوم بإبالغ الجدول الزمني والمعلومات األخرى مباشرًة مع العائالت قبل االختبار.

 
 88. هل ستقوم مدارس كولومبیا العامة بفحص الطالب المسجلین حدیًثا للحصول على دعم تعلم اإلنجلیزیة إذا التحقوا بالمدرسة

 شخصًیا؟
 نعم. سیتم منح جمیع الطالب المسجلین الذین یستوفون معاییر اختبار متعلم اللغة اإلنجلیزیة اختبار فحص للبرنامج أثناء عملیة

 التسجیل. یجب على جمیع طالب المرحلة الثانویة المسجلین في مدارس كولومبیا العامة الخضوع الختبار الفحص في مكتب
 المقاطعة. یمكن للطالب تحدید موعد لالختبار عن طریق االتصال برقم 573-214-3965.

 
 

 الفنون الجمیلة ودروس الحضور الشخصي

 
 89. كیف سیتم التعامل مع الفنون األدائیة؟

 
 تستمر معظم دروس الفنون األدائیة في قسم الفنون الجمیلة مع الطالب المسجلین. هناك بعض الفصول التي سیتم تقدیمها فقط●

 في نموذج عبر اإلنترنت (على سبیل المثال ، نظریة الموسیقى و نظریة موسیقى AP). سیتم تعلیق الفصول الدراسیة األخرى
 لهذا العام بسبب عدم القدرة على عدم تقدیم الدورة بطریقة فعالة عبر اإلنترنت (على سبیل المثال بدایة البیانو).

 سیتبع جمیع الطالب بغض النظر عن الحضور شخصًیا أو باستخدام التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual نفس توقعات●
 الدرس ونطاقها وتسلسلها.

 ستتم إعادة تنظیم الصفوف للتأكید على التباعد االجتماعي وقد تتطلب تخفیضات في أحجام الصفوف النموذجیة. من المحتمل●
 أن یشمل ذلك تعدیالت على توقعات الفصل التقلیدیة. قد تستخدم أدوات اللعب أو الغناء أو مشاهد التمثیل فقط في مجموعات
 صغیرة بینما یكمل الطالب اآلخرون أنشطة الدروس المرئیة االفتراضیة في مدارس كولومبیا العامة ویعملون على توقعات

 المناهج األخرى إلى أن یتمكنوا من مقابلة المعلم.
 سنستخدم جمیع األدوات الرقمیة المتاحة وموارد الفصول الدراسیة للتدریبات األقسام أو المجموعة حیث یمكن تحقیق التباعد●

 االجتماعي.
 سیستخدم الطالب معداتهم الخاصة لتجنب المشاركة. عندما ال یكون ذلك ممكًنا ، فسیتم التنظیف والتعقیم المناسبین.●
 إذا كان على مدارس كولومبیا العامة إغالق مدرسة أو منطقة مغلقة بسبب مخاوف صحیة ، فسُیسمح لبعض الطالب بالوصول●

 المحدود إلى األدوات أو مساحات التدریب التي ال یمكن تحقیقها في المنزل (على سبیل المثال ، طالب قرع الطبول واالجهزة
 االخرى یصلون إلى معدات القرع الكبیرة للممارسة والنهوض بالمهارة)

 
 90. كیف سیتم التعامل مع الفنون البصریة؟

 
 ستستمر معظم دروس الفن المرئي في قسم الفنون الجمیلة مع الطالب المسجلین.●
 سیتبع جمیع الطالب بغض النظر عن الحضور شخصًیا أو باستخدام خیار التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual نفس●

 توقعات الدرس ونطاقها وتسلسلها.
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 سیتم إعادة تنظیم الصفوف للتأكید على التباعد االجتماعي.●
 
 سنستخدم جمیع األدوات الرقمیة المتاحة وموارد الفصول الدراسیة لتحقیق أقصى قدر من تعلم الطالب.●
 سیستخدم الطالب معداتهم الخاصة لتجنب المشاركة. عندما ال یكون ذلك ممكًنا ، فسیتم التنظیف والتعقیم المناسبین. سیوضح●

 المعلمون غسل الیدین وتنظیف األدوات والمعدات والوسائط بشكل مناسب حتى یتمكن الطالب من تنظیف العناصر المشتركة
 بشكل مناسب عند اللزوم. سیتبع الطالب عرض المعلم وتوقعاته.

 

 التربیة البدنیة وصفوف الحضور الشخصي

 
 91. كیف ستعمل التربیة البدنیة؟

 
 ستشارك الصفوف في األنشطة الخارجیة قدر اإلمكان●
 ستتم إدارة التباعد االجتماعي قدر اإلمكان●
 سیتم تزوید الطالب بمعداتهم الخاصة للفصل ، عندما یكون ذلك ممكًنا وسیتم تطهیر المعدات بانتظام.●
 ومن المتوقع غسل الیدین قبل وبعد النشاط البدني●
 سیتم استخدام األنشطة التي تحد من االتصال الوثیق مع اآلخرین.●
 قد ال یتمكن الطالب من الوصول إلى غرف الخزانة.●
 
 
 

 خدمات وسائط المكتبة وفصول الحضور الشخصي

 
 92. كیف سیتم تقدیم خدمات المكتبة اإلعالمیة؟

 
 سیتمكن جمیع الطالب ، الذین یحضرون شخصًیا أو باستخدام التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، من الوصول إلى●

 المواد المطبوعة والرقمیة المتاحة من خالل برنامج وسائط المكتبة في مدارس كولومبیا العامة.
 سیتم دعم جمیع الطالب ، أولئك الذین یحضرون شخصًیا أو مع التعلیم المرئي االفتراضي CPS Virtual ، بشكل تعلیمي●

 من قبل متخصصي وسائط في مدارس كولومبیا العامة عبر اإلنترنت وشخًصا.
 سیكون الوصول المحدود إلى مراكز وسائط مدارس كولومبیا العامة متاًحا لمجموعات الطالب الفردیة والصغیرة. سیتم اتباع●

 قواعد التباعد االجتماعي.
 سیتم تطبیق إجراءات السالمة لتنظیف وتعقیم المواد المتداولة.●
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(CPS عند اتصال) الخیار الشخصي 
 النموذج التعلیمیة تبدو كثیرا مثل CPS الظاهري.

  93. كیف سیكون األسبوع؟
 1.                  ستكون الفترات الزمنیة للصفوف الدراسیة هي نفسها التي تكون علیها في الیوم الدراسي العادي واالثنین

 والثالثاء والخمیس والجمعة
 2.                  سیتفاعل المعلمون مع الطالب خالل أوقات الصف العادي، ولكن قد ال یستغرق التعلیم الوقت بأكمله

 3.                  سیتم الوصول إلى الدروس من قبل الطالب خمسة أیام في األسبوع
  

 94. ما هو المثال؟
 عینة المدرسة الثانویة
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 عینة المدرسة المتوسطة
  

 
 
 
  
  

 95. هل سیظل طفلي قادرًا على الوصول إلى وجبة اإلفطار والغداء إذا اختار CPS Virtual؟
 ویجري وضع خطط لتوفیر إمكانیة الوصول للطالب المؤهلین لتناول وجبة غداء مجانیة ومخفضة.

  
 96. كیف یمكنني الحصول على الدعم الفني في أي وقت؟

 وسیتاح مكتب مساعدة للطالب والعائالت لالتصال. سیتم تزوید مكتب المساعدة بفنیین في المنطقة من الساعة 7:30 صباًحا إلى
 الساعة 7:00 مساًء. من االثنین إلى الخمیس ومن الساعة 7:30 صباًحا حتى الساعة 4:00 عصًرا في أیام الجمعة. رقم مكتب

 مساعدة الطالب هو 214-3334 الدردشة على االنترنت سوف تكون متاحة أیضا للدعم التقني.
  

 97. ماذا لو كان لدینا مشاكل في الجهاز؟
 سیكون الفنیون في جمیع مواقع المدارس المتوسطة 12-1:30 ظهًرا في كل یوم دراسي وعند المدخل األمامي لمبنى Aslin من

 االثنین إلى الخمیس من الساعة 5:00 إلى 7:00 مساًء لدعم األجهزة وإصالح /تبادل األجهزة.
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