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تحديث -أسئلة متكررة   
٢٠٢٠\٣\١٩ 

 

 جدول المحتويات

 

للعائالت معلومات  

 تعليماتال ●

 إلنترنتل تصريح الطالب ●

 المساءلة ●

 تغذية الطفل ●

  خدمات صحة الطالب ●
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 معلومات للعائالت

 

ماذا تعني االستمرارية التعليمية؟ -التعليمات   

االستمرارية التعليمية" عبارة قدمتها وكالة التعليم في تكساس تشير إلى تطوير خطة محددة للتعامل مع "الغياب الشديد أو "

 أوستن مقاطعة، ستقوم  TEAمن ات ألننا نتلقى المزيد من اإلرشاد ا  ترات قصيرة أو طويلة األمد." نظرإغالق المدارس لف

 على ضمان بقاء طالبنا وعائالتنا للوفاء باإلرشادات من الوكالة. في هذا الوقت ، تعمل أوستن ا  بطرح خطوات أكثر تحديد

)على سبيل  االضطراب الكبير. تلتزم المنطقة بطالبنا واالحتياجات األساسية لمجتمعنا أوال   وموظفينا آمنين وصحيين في وقت

 .طالبنا( أثناء تطوير وتوزيع الموارد إلشراك الطالب في أنشطة التعلملالطعام المثال ، إعطاء األولوية لوصول 

 

؟ وكيف نيسان ٦م والموارد بعد عطلة الربيع أو بمجرد بدء المدرسة في يكيف سيتلقى اآلباء معايير التعل -التعليمات 

 سيستمر التعلم؟

لألطفال.  كامال   ا  د المنزل الذي يوفر اتصاالت ودعممستقلة على صياغة الموارد إلعداال للمدارس أوستنقاطعة تعمل م

م المهني للمعلمين والموظفين يبصدد إعداد موارد إضافية وتوفير التعل ا  ارد متاحة على اإلنترنت. نحن أيضستكون المو

.للتعامل مع الطالب في هذا الوضع الجديد  

 

الفصول غير الدراسية والمناهج المشتركة؟ ما الذي يحدث مع -التعليمات   

.نحن نقوم بتقييم كيفية معالجة هذه المجاالت على أفضل وجه  

 

؟في التعليم الخاص تعليماتال ف يتلقى الطالبكي -التعليمات   

حفاظ على حتياجات الطالب الفردية مع الإتعتبر احتياجات طالب التعليم الخاص أولوية ونعمل على توفير طرق مبتكرة لدعم 

.الصحة والسالمة في المقام األول  

 

؟1: 1وصول الطالب إلى اإلنترنت: هل سيحصل طالبنا على إمكانية الوصول إلى اإلنترنت بنسبة   

 وبالتعاون مع شركة فيرايزون وفي خمس مدارس متوسطة. ١٢الى  ٨للطالب في الصفوف  1: 1أجهزة  ، تم توفير ا  حالي

 كما تم توفير  ، لإلنترنيت ساخنة إتصال نقاط ٢،٠٠٠ في الخمس مدارس والصف الثامنسابع لطالب الصف ال ا  أيضيتوفر

ساخنة إضافية  طةنق  ٢،٠٠٠ تم توفيركما  ،بالتعاون مع شركة سبرنت ساخنة في مدارسنا الثانوية  نقطة إنترنيت ٢،٠٠٠

. لمكتبات المدارس المتوسطة لتوزيعها على الطالب  

 

المستقلة بتثبيت نقاط ساخنة في حافالتنا وستكون موجودة في جميع أنحاء مدينتنا للطالب  رسامدلل قاطعة أوستنقامت م

.والموظفين للوصول إليها  
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 وما الى ذلك؟ TELPAS ومتطلبات التخرج و STAARو  EOC هل لدينا تحديثات حول -المساءلة 

 ع متطلبات االختبار لهذا العام.تنازل الحاكم عن قانون الوالية وطلب إعفاء من وزارة التعليم األمريكية لجمي

STAAR  سوف نتلقى التوجيه من وكالة التعليم لهذا العام الدراسي.  دار من قبل وكالة التعليم بوالية تكساسيلن
بوالية تكساس للترقية على مستوى الصف والقضايا األخرى المتعلقة بقرار التقييم هذا )على سبيل المثال ، تخرج 

لالختبار والمعالجة وستطلب  TELPAS بتوسيع نافذة ا  ستقوم أيض. ، وفي السنوات المقبلة( كبار السن هذا العام
تواصلت . من أجل التحديدات المحلية الستخدامها لتوجيه قرارات اللغة اإلنجليزية هذا العام USDE إعفاء من

 الوضع. حيث تواصل مراجعة TELPAS وكالة تكساس التعليمية لتوقع المزيد من المرونة بشأن

 
 هل سنواصل تقديم اإلفطار والغداء للطالب؟ -تغذية الطفل 

موقعا  لرصيف ١٦تم توفيريس ، الجمعةيوم االثنين إلى  يوم آذار، ستكون الوجبات متوفرة من ٢٣ابتداء  من 
ار المواقع تم اختيموقعا . لقد  ٥٦سيتم توفير حافالت مدرسية في جميع إنحاء المنطقة في كما  ،الوجبات الغذائية 

سيكون لدينا نوعان مختلفان من كما . ات الغذائيةالوجب يستلمونبالمائة أو أكثر من الطالب الذين  ٥٠بناء  على 

 .الخدمة
 

I.  دون الحاجة الى  ،إستالم الوجبات المجمدة يقود ولي األمر/ أو الوصي متبعأ  طابور –رصيف الغذائية
د الوصول الى المنزل قم بتسخين الطعام المجمد للطفل. ستكون الترجل من السيارة ثم المغادرة فورا . عن

ظهرا .  ٢صباحا  وحتى الساعة  ١١مواقع التسليم مفتوحة من يوم األثنين وحتى يوم الجمعة من الساعة 

 ُينصح العائالت بالبقاء داخل السيارة وعدم دخول أي مبنى أثناء إستالم الوجبات رجاءا .
II.  ( مطابخ بإنتاج وجبات غداء مبردة للتحميل على ٤دارة النقل ، ستقوم أربعة )مع إ تعاونبال -التوصيل

 ألخذها إلى المنزل وإعادة تسخينها. أوالوصيلألطفال واآلباء /  نطقةالحافالت وتوصيلها في الم
 لقد تم تحديد المواقع التالية يوم         

 

: الرصيف ية لخدمةمواقع التالالتم تحديد  ،آذار  18إعتبارا  من            
 

 شرق أوستن
إيست سايد إعدادية االبتدائية و  Govalle جوفال ،  Blackshear بالكشير،  Blanton بالنتونمدرسة 

 . Eastside Memorial HSميمولاير
 

 شمال أوستن

 Burnet & Dobieاالبتدائية ، والمدارس المتوسطة  Cook مدرسة كوك
 

 شمال شرق أوستن

 اإلبتدائية  TA Brownومدرسة تي أي براون  LBJي إعدادية ال بي ج 

 
 جنوب وسط أوستن

 Crockett التأهيل المبكر الى الكليةكروكيت  إعداديةاالبتدائية وLinder وليندر Dawson مدارس داوسون
Early College. 

 
 جنوب شرق أوستن

 Akins اإلبتدائية و إعدادية أكنز  Pleasant Hillو بليسنت هل  Perezو بيريز   Houstonمدرسة هيوستن           

 التأهيل المبكر الى الكلية.
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تيب مع بنك الطعام للمواقع غير الخادمة لحزم علب الطعام لتوزيع بنك بالتر ا  يقوم موظفو خدمة الطعام أيض

.الطعام من خالل فرق النقل لدينا ، لذلك سيشارك الجميع في إنشاء الوصول إلى الطعام  

 
 وكيف يمكنهم الوصول اليه؟ TeleHealthى هل سيستمر الطالب في الوصول إل -خدمات صحة الطالب 

قصارى جهدها لتوسيع نطاق الرعاية لألطفال في ذل  نب حاجة المتزايدة للرعاية الطبية ،والوس نظرا  لتهديد كورونا فاير

جميع أنحاء الوالية للمساعدة في منع انتشار الفيروس. باإلضافة إلى التنازل عن جميع حقوق الطبع والنشر لزيارات الطب 

زيارات  . سيقدم للمرضى الذين يعانون من برنامجا  ردوال ٥٠عن بعد ، سيتم اآلن خصم جميع زيارات الدفع الذاتي إلى 

إفصاح الدقيقتين أو أقل. ال حاجة  ا  االنتظار لمزود افتراضي حاليط مجانية أو منخفضة التكلفة للتطبيب عن بعد. يبلغ متوس

مبيوتر. تتوفر من المنزل من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو ك يزارة العيادة أو الدكتوريمكن . عائلتك عن معلومات

مساء  كل يوم من أيام األسبوع من خالل الرعاية العاجلة  ٩حتى  ا  صباح ٩بعد عند الطلب من الساعة  زيارات التطبيب عن

 .لألطفال

 
هل سيتمكن الطالب من الوصول إلى العالج عن بعد وخدمات الصحة العقلية؟ -خدمات صحة الطالب   

خدمات المعالجة عن بعد  Vida Clinic Careبالتعاون مع عيادة الصحة النفسية تقدم مقاطعة أوستن للمدارس المستقلة و

ستسمح هذه الخدمات للبالغين والطالب بالوصول إلى آذار  18 من يوم األربعاء ا  رس أوستن المستقلة ابتداءاطقة مدمنل

 خدمات الصحة النفسية عالية الجودة من منازلهم. لتحديد موعد ، تفضل بزيارة

https://vidaclinic.org/virtualvida عيادة  أو اتصل بفريقVida Clinic Care على الرقم  

 . vidacare@vidaclinic.orgعلى أو عبر البريد األلكتروني  2209-518-512 

 

كيف سنستخدم ممرضات سيتون لدينا خالل هذه الفترة؟ -خدمات صحة الطالب   

لتحديد كيف يمكن لموظفي الخدمات الصحية دعم الطالب بشكل  Seton تتعاون منطقة المدارس المستقلة في أوستن مع

 أفضل خالل هذه الفترة.

https://vidaclinic.org/virtualvida
mailto:vidacare@vidaclinic.org



