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 أعزاءنا أولياء أمور مقاطعة أوستن للمدارس المستقلة

 

. أشكرك على  20نيسان  6لقد عمل فريقنا بجد للتحضير للتعليم المستمر الذي من المقرر أن يبدأ من خالل نهج تدريجي ، يوم االثنين ، 

خالل هذه  ا  ودعم بعضنا البعض حيث نعمل جميع ا  مع ا  برؤية مجتمعنا مجتمع ا  كنت فخور صبرك خالل هذه األسابيع القليلة الماضية. لقد

.غير المسبوقةاألوقات   

 

م المستمر هو الخطوة التالية في خطتنا لمواصلة تعليم ما ي. التعلمدرسيعن الحرم ال ا  علم طالبنا بطريقة مختلفة ، بعيديوم االثنين ، سيت

مختلفة بالنسبة لنا لمواصلة إعداد طالبنا للعودة إلى  ا  ستخدم خطتنا للتعليم المستمر طرقطالب الصف الثاني عشر. توحتى قبل الروضة 

على مستوى المدرسة أو الفصل أو الصف ، يمكن أن تتضمن  ا  حظاتهم. اعتمادادة تفاعل المعلمين وتوجيههم ومالمع زي مدرسيالحرم ال

ف أو المكالمات والمنصات عبر اإلنترنت. هذه الموارد استخدام المواد المطبوعة أو االتصال عبر البريد اإللكتروني أو تسجيالت الهات

لجدولهم الزمني الخاص بهم ، وذلك لتوفير أقصى قدر من المرونة للطالب  ا  ا المعلم ويشارك الطالب فيها وفقستكون هذه تعليمات يسهله

.واألسر  

على اإلنترنيت, والذي يمكن العثور عليه على:    AISD At-Home Learning وسيستمر موقع 

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home, 

دم ، وسيقدم المعلمون تعليقات حول تق ا  ومع ذلك ، لم يعد التعلم اختياريكمورد للطالب واألسر والمعلمين وسيوفر معلومات ودعم قيم. 

.الطالب أثناء استعدادهم للنجاح في العام المقبل وفي المستقبل  

 

العاطفي. أنت وصحة هذا ال يعني أننا نكرر المدرسة التقليدية في منزلك. نحن ملتزمون بالكامل تجاه الطفل بأكمله والتعلم االجتماعي 

اعية كز خطتنا التعليمية المستمرة على الصحة االجتماالعتبار اليوم. تر نظر وسالمته هي أهم شيء يجب أخذه في كالطالب وسالمت

لطالبك للتحدث معك عما يعانونه ويشعرون به خالل هذه األوقات الصعبة. سيتم تضمين تجربة التعلم  ا  والعاطفية لطفلك وستوفر فرص

.، وسيتواصل المعلمون مع الطالبأس إي أل  

 

. بينما نحن مستعدون الستقبال طالبنا مرة أخرى من خالل ا  ا أريد أن أكون واضحمعلومات ، لذنستوعب الكثير من ال ا  أعلم أننا جميع

اإلجابة عن أسئلة حول احتفاالت التخرج  االنتهاء منها. بقدر ما أتمنى،م المستمر ، ال تزال هناك قرارات أخرى نعمل على يالتعل

 وائلناقييم هذه األمور. يرجى العلم أننا سننقل هذه التحديثات إلى عما زلنا نقوم بت - مدرسيواحتفاالت الربيع واستمرار إغالق الحرم ال

 أوال .

 

:م المستمريستجد أدناه إجابات لبعض األسئلة المتداولة بخصوص التعل  

 

على الدرجات؟كيف سيؤثر التعلم المستمر -  

بعد أي إجراء من  وائلناسنواصل التواصل مع عنحن نعمل مع مجلس أمناءنا ووكالة تكساس التعليمية لمراجعة سياستنا في التصنيف. 

.مجلس اإلدارة  

 

ماذا لو لم يكن لدى أسرتي جهاز إلكمال التعلم المستمر؟ -  

لجميع الطالب  التعليمية الصادرة عن المنطقة. ونفخر بتقديم أجهزة "كروم بوك" م الطالب بأي طريقة ممكنة ينعمل بجد لدعم تعلنحن 

. ونحن نعمل اآلن على توسيع توزيع األجهزه لتشمل الصفوف ".1من خالل برنامج "الجميع: الثاني عشر  الصف من الصف الثامن إلى

حافلة مدرسية مع نقاط اتصال متنقلة لخدمة  500نقاط اتصال باإلنترنت لالستخدام المنزلي وتجهيز  ا  نحن نقدم أيضالسادس والسابع. 

.المجتمعات المحتاجة  

ة للعائالت التي ال تستطيع الوصول إلى التكنولوجيا في المواقع التي نوزع فيها وجبات الطعام. باإلضافة إلى ذلك ، ورقي ا  حزم ا  نقدم حالي

 يمكن لطالب المدارس االبتدائية تلقي حزمة من اللوازم المدرسية األسبوع المقبل لدعم التعلم العملي في المواقع التي نوزع فيها وجبات

 .الطعام

م المستمر؟يعلما أهمية الت -  

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
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للمدرسين  ا  فرص ا  تعلم المستمر أيض. يوفر المدرسيم المستمر مهم حتى يمكن لطالبنا االستعداد للعودة عند إعادة فتح الحرم اليالتعل

.لمساعدة الطالب خالل هذه األوقات غير المؤكدة بالتعلم والدعم العاطفي االجتماعي  

؟خالل هذه األزمة أمتحان الـ ستارأو أية إختبارات أخرى تفرضها الوالية هل سيبقى الطالب ملزماً بالخضوع الى أخذ -  

ك عن ذل يمكنك قراءة المزيد ومتطلبات التقييم األكاديمي األخرى للفترة المتبقية من العام.إختبار الـ ستار ألغت وكالة التعليم في تكساس 

الرابط:  على  

https://tea.texas.gov/about-tea/news-and-multimedia/correspondence/taa-letters/cancellation-of-

staar-testing-for-the-remainder-of-  

 

الفايروس؟  بسبب مدرسيإغالق الحرم ال بسبب مرحلة الدراسية  الحاليةهل سيحتاج طفلي إلى تكرار ال -  

.ةالتالي الدراسيةرحلة إذا تقدم الطالب نحو إظهار الكفاءة في تعلمهم ، فسوف يتقدمون إلى الم  

 

متحانات تحديد المستوى المتقدم؟إلماذا سيحدث  -  

أو أسئلة اإلجابة القصيرة. يقدم مجلس الكلية دروس مراجعة فيديو  ،الرد الحر ،سوف تؤخذ جميع االمتحانات في المنزل في شكل مقاالت

.عبر اإلنترنت بدعم الطالب من خالل توفير التعليم ا  انية للطالب. سيقوم المعلمون أيضمج  

 

ماذا عن امتحانات الكلية؟ -  

. كذلك تم الغاء إمتحان أس أي تي لشهر أذار و 13/6/2020موعد إمتحان أي سي تي القادم  سيكونتم إلغاء أمتحان أي سي تي.  لقد

نا لتجهيزهم لإلمتحان.ة لجميع طالبمتوفر "أكاديمية كان"مازال قائما . ستكون  6/6/2020آيار. لكن جدول أمتحان أس أي تي يوم   

 

ماذا بعد؟ -  

أو المعلم حتى يوم  مدرسيم المستمر يوم االثنين. إذا لم تكن قد سمعت من الحرم اليالراحة ، والبقاء في صحة جيدة واالستعداد لبدء التعل

للتأكد من قدرتك على تلقي الرسائل واستعدادك ليوم  مدرسيالجمعة ، فيرجى إرسال بريد إلكتروني أو التواصل مع مدير الحرم ال

.االثنين  

 

كيف يمكنني االستمرار في المشاركة؟ -  

الخيارات العملية على المواقع التالية: ،الوجبات الغذائية ،أس إي أل ،يمكنك العثور على المزيد من المعلومات حول التعليم المستمر  

https://twitter.com/AustinISD ,https://www.facebook.com/austinisd  ,www.austinisd.org      

ISDLearning At-Home 

 م المستمر في المنزل من خالل المشاركة فيييرجى مساعدتنا على فهم كيف يمكننا دعمك أنت وعائلتك بشكل أفضل من خالل التعل

من خالل:  يث نود أن نسمع أفكارك، حالفكري التبادل  

https: mytexchange.com/#498310266/hub 

 

طالب من مرحلة ما قبل الروضة إلى الكلية ، وملتزمون بتنمية تألق ومواهب كل طالب ، مع دعم أسرنا  81000نحن منطقة تضم 

على سالمتهم  ا  البنا بالمعلمين ، مع الحفاظ أيضلمواصلة ربط ط ا  مجتمعاتنا ، ونتطلع إلى العمل معواحتياجاتهم. مدارسنا هي قلب وروح 

.وصحتهم  

 
 بإخالص،

 
دكتوراه ، كروز بول دكتور  

 ISD أوستن
 مشرف ومدير مقاطعة أوستن للمدارس المستقلة
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