 14, 2020نيسان
اعزائنا عائالت مدارس بورتالند العامة
تبدأ عطلة نيسان  -أبريل هذه الجمعة  17 ،أبريل .ولكن قبل بدء العطلة  ،أود أن أطلعكم على الخطط المتعلقة بالوقت الذي نعود فيه إلنهاء بقية العام
..الدراسي من خالل التعلم عن بعد
أود أن أبدأ بإخباركم عن صفحة األسئلة الشائعة الجديدة الموجودة على موقع مدارس بورتالند العامة  .نحن نعلم أن العديد من العائالت ً ،أوال
لديها أسئلة خالل أزمة
COVID-19
وحول جميع الموضوعات .ستجد اإلجابات على األسئلة األكثر شيوعًا في هذه الصفحة .حيث سيتم تحديثها بانتظام بأسئلة وأجوبة إضافية وأحدث
.المعلومات حسب الحاجة
:فيما يلي تفاصيل خطط إنهاء العام الدراسي في وضع التعلم عن بعد
نحن بصدد إجراء تغيير الدرجات للربع الرابع  /الثلث الثالث .تعكس هذه التغييرات اعترافنا بالتفاوتات التي يعاني منها الطالب :توقعات الدرجات
عندما يتعلق األمر بالوصول عبر اإلنترنت والدعم في المنزل  ،والعديد من التحديات التي تواجهها العائالت والموظفين وهم يسعون جاهدين لجعل
.التعلم عن بعد يعمل .تقوم المناطق في جميع أنحاء المنطقة والبلد بإجراء تغييرات مماثلة
الً من ذلك  ،إنها طريقة للرد على التعلم
أريد أن أؤكد أن هذا التحول في التصنيف ال يتعلق بخفض معاييرنا للطالب أو تقليل توقعات المعلمين .بد ً
.عن بعد .سيستمر مدرسونا في تعليم الطالب كيفية تقدير توقعات مستوى الدورة التدريبية وتقديم تعليقات حول عملهم
سيحصل الطالب في روضة األطفال حتى الصف الثامن وفي مدرسة كاسكو باي الثانويةوثانوية بروتالند و ديرنك على درجة تفيد بأنهم "استوفوا"
أو "لم يستوفوا بعد" المعايير .ستستخدم المدارس الثانوية في كلمات "اجتياز" أو "أدلة غير كافية" كعالمات .في المدارس الثانوية  ،لن يتم تضمين
.الدرجات لهذا الربع  /الفصل الدراسي في المعدل التراكمي
 ، K-12الجدول التعليمي األسبوعي :ستقوم جميع المدارس
بتعديل جداولها لتوفير أربعة أيام من المهام ويوم واحد سيشمل الدعم المستهدف وساعات العمل والوقت للطالب لمواكبة ومراجعة الواجبات ،
المدرسية .على مستوى المدرسة الثانوية  ،سيستمر يوم التعلم المتميز يوم األربعاء .في المرحلة االبتدائية والمتوسطة سوف يحدث يوم الجمعة.
ً.يمكنك توقع تلقي المزيد من التفاصيل حول هذا الجدول الزمني من مدرسة طفلك مباشرة
سوف نشرك طالب وعائالت ما قبل الروضة من خالل توفير موارد اختيارية عبر اإلنترنت وفي شكل ورقي  ،ومن خالل :ما قبل الروضة
التواصل للتواصل مع الطالب على أساس منتظم  ،مع العائالت المهتمة
سوف أقترح على مجلس المدرسة في  28أبريل استخدام أيام الثلج الخمسة التي كانت ستشكل عادة خالل أسبوع :تقويم نهاية العام وخطط التعلم
 15يونيو لتعاون المعلمين والتفكير والتخطيط .إذا تمت الموافقة على ذلك  ،فسيكون آخر يوم دراسي في  11يونيو ويوم آخر يوم عمل للموظفين
.في  18يونيو .إذا لم تتم الموافقة على هذا االقتراح  ،فسيكون آخر يوم دراسي في  18يونيو  ،ويظل آخر يوم عمل في  19يونيو

تأخرا .سيركز المعلمون ) ،بد ًءا من  1حزيران (يونيو
سننتقل من دروس الفصل الدراسي بالكامل إلى الدعم المستهدف للطالب الذين هم األكثر
ً
على مجموعات أصغر من الطالب حول المعايير والعمل الذي تم تدريسه بالفعل .سيُطلب من الطالب المشاركة في هيكل دعم التعلم المستهدف بنا ًءً
على توصية المعلم  /اإلدارة .بالنسبة للطالب الذين يستوفون المعايير  ،سنقدم أنشطة تعليمية اختيارية  ،والتي يمكن للعائالت اختيار استخدامها مع
أطفالهم .يكمل كبار السن الدورات الدراسية وفقًا لجدولهم الزمني المعتاد  ،ما لم يفقدوا االعتمادات  /وحدات الكفاءة  ،وفي هذه الحالة سيكون لديهم
.وقت إضافي لتلبية المعايير الالزمة لكسب االئتمان

.كما تعلمون  ،تم إلغاء موسمنا الرياضي الربيعي والمناهج المشتركة  ،بنا ًًء على توجيهات ومتطلبات الوالية
لقد أجرينا استقصا ًءا للطلبة في مرحلة التخرج في المدرسة الثانوية وأشاروا بشكل كبير إلى أنهم يفضلون التخرج :طقوس المرور في نهاية العام
شخصيًا على التخرج االفتراضي .على هذا النحو  ،نقوم بجدولة التخرج من المدرسة الثانوية لألسبوع األول من أغسطس .هذا اإلطار الزمني ،
الذي يعتمد بالطبع على رفع قيود للمسافة االجتماعية  ،يخلق فرصة للتجمع واالحتفال قبل معظم الطالب الذين يغادرون إلى الكلية والمهن في
أواخر أغسطس .فيما يتعلق بأنشطة نهاية العام األخرى  ،مثل التخرج في الصف الخامس والثامن  ،فإننا نعمل مع مدارس فردية لتحديد األحداث
التي قد تُعقد فعلي ًا .نحن نعمل أيضًا على تطوير خطة للسماح للطالب الذين تركوا العناصر في المباني المدرسية ليتمكنوا من استعادتها في نهاية
.العام الدراسي
.نعمل على استكشاف طرق لتقديم دعم صيفي إضافي للطالب .سيكون لدينا المزيد من المعلومات في المستقبل القريب :األنشطة الصيفية
أنا أدرك أن هذا سيكون عطلة أبريل مختلفة .ومع ذلك  ،آمل أن يتمكن الجميع من العثور على طرق آمنة الستعادة أنفسهم خالل فترة الراحة هذه مع
احترام أوامر البقاء في المنزل وتوصيات اإلبعاد الجسدي .وال تنس أنه خالل العطلة  ،سيتم تقديم وجبات للطالب من الساعة  10صبا ًحا حتى 12
ظهرا في أيام األسبوع في مواقع المدارس التسع .االستثناء الوحيد هو يوم عيد الوطني  ،يوم االثنين  20أبريل
ً ..
حول موضوع الحفاظ على الصحة االجتماعية  /العاطفية أيضًا  ،بعد استراحة أبريل  ،نخطط لعقد جلسة افتراضية في جامعة اآلباء للعائالت
.خالل هذا الوقت .سننشر التفاصيل على موقعنا قريبًا
سأواصل إطالعكم على التطورات الجديدة بمجرد استئناف التعلم عن بعد يوم االثنين  27أبريل .في غضون ذلك  ،إذا كان لديك أي أسئلة  ،يمكنك
االتصال بخط المساعدة لدينا على الرقم
أو العربية أو الفرنسية أو الخميرية أو البرتغالية أو الصومالية أو اإلسبانية  Acholiوترك رسالة بأي من هذه اللغات :اإلنجليزية أو 874-8159
أو الفيتنامية .يمكنك أيضًا ترك رسالة بلغتك األساسية على
ppshelpline@portlandschools.org.
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