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 أسر مدرسة الفنون الشعبية والكنوز الثقافية المتخصصة األعزاء،

 

منذ إغالق مدرستنا، يعمل موظفو فاكتس على إيجاد حلول لكيفية االستمرار في تعليم طالبنا. لقد تعلم موظفونا  

احتياجات العائالت ووضع األولويات والسياسات  استخدام األدوات اإللكترونية مع القيام في الوقت نفسه بمسح 

 والعمليات الالزمة للتعلم عن بعد.

 

 هي: يغالق المدرسهذا اإلخالل  فاكتسأولويات 

 الطالب والموظفين؛وفرة صحة دعم  •

 الحفاظ على ثقافتنا المدرسية إلى أقصى حد ممكن في ظل الظروف الحالية؛ •

منزل التكنولوجيا بإمكانيات األسرة حول تحقيق المساواة في الحصول على التعليم الذي يعترف  •

 وبدرجات متفاوتة من قدرات الوالدين على مساعدة ودعم تعلم طالبهم خالل اليوم؛

عالج النطق إلى أقصى و ،العالج المهني ،العالج الطبيعي ،الخاصللتعليم االستمرار في توفير الدعم  •

 مكن في ظل الظروف الحالية؛حد م

الحد من مقدار فقدان التعلم الذي يحتمل أن يحدث أثناء ابتعاد الطالب عن المدرسة النهارية الكاملة من   •

 خالل المراجعة واإلثراء؛

 للحفاظ على قراءة جميع الطالب )لكل صف عدد محدد من الدقائق في اليوم(؛ •

 قديم محتوى تعليمي جديد. للبدء في تاإلثراء، بعد فترة من المراجعة و •

 

 تتضمن هذه الحزمة:

 تلميذكموتوقعات التعليم إلى معرفته حول  ونما تحتاج  •

 التكنولوجيا لألسرفاكتس حول إلى معرفته عن قروض  ونما تحتاج  •

 إلى معرفته عن رسائل البريد اإللكتروني والحسابات الطالبية ونما تحتاج  •

 

ونتطلع إلى اليوم الذي  م. نحن نفتقد أطفالكالضغط النفسينشكركم على صبركم خالل هذا الوقت من الحزن 

 يمكننا فيه العودة إلى المدرسة معًا. 

 

 كامل تحياتنا،

 

 إلين سومكاوا    فينك ليم

 المدير التنفيذي   مدير المدرسة

 

 

 

 

 

 

  



 ما تحتاجون إلى معرفته حول التعليم وتوقعات الطالب 

 

 أربع أولويات أساسية للتعلم عن بعد: 

 

الوقت من عدم   . خالل هذاةيمناهجنا وممارستنا المدرسداخل الصدمة النفسية أساليب تعمل فاكتس من أجل بناء 

ه  استخدام هذللمدرسة أن تواصل من المهم أكثر من أي وقت مضى ، والضغط النفسيالقدرة على التنبؤ 

   عن بعد بسبب الصدمة النفسية:تعلم من أجل النحن نطبق أربع أولويات أساسية األساليب. 

 

 إجراءات جديدةخلق · إمكانية التنبؤ: 

 الطالب المختلفين سيكون لديهم احتياجات مختلفة أثناء التعلم من المنزل· المرونة: االعتراف بأن 

 · االتصال: مواصلة التركيز على بناء العالقات وبناء المجتمع

 حولي؟"الذي العالم أؤثر على · التمكين: إعطاء الطالب األدوات الالزمة للتفكير، "كيف 

 

 مستوى الصف:تختلف توقعات الطالب أثناء اإلغالق حسب 

 

 (: 8 -  7 – 6المدرسة اإلعدادية )الصفوف 

ن على العمل بشكل  وممكنة لطالبنا في المدارس اإلعدادية الذين هم قادرطلبات وأعلى توقعات  •

 مستقل على أجهزة الكمبيوتر.

o  جهاز )األولوية القتراض اإلعدادية سيكون لطالب المدارس(Chromebook   الحاسوب

 لم يكن لدى أسرهم جهاز كمبيوتر في منزلهم.  إذاالمعتمد على كروم 

o  وباإلضافة إلى ذلك، النهار. من ة ت محددا وقأسيكون هناك دروس تفاعلية عبر اإلنترنت في

 ستكون هناك دروس وأنشطة يمكن العمل عليها بشكل مستقل.

o قد تكون هناك حاجة إلى تقديم الواجبات المنزلية بشكل متكرر أكثر من مرة واحدة في  

 األسبوع.

 

 الطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الخامس: 

بالنسبة للطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الخامس، سيقدم المعلمون دروًسا وأنشطة   •

 سرهم )التعلم غير المتزامن(.أوقات العمل ألومصادر تعليمية يمكن للطالب الوصول إليها في 

o  سيتم تقديم التعليم المباشر علىSchoolTube (  منصة لمشاركة الفيديو تحمي الطالب من

مقاطع  األهالي مشاهدة  ير المالئمة أو مقاطع الفيديو المقترحة(. يمكن للطالب واإلعالنات غ

 الفيديو هذه عندما يكونون قادرين.

o  يمكن مشاهدة مقاطع فيديوSchoolTube .على هاتف ذكي أو جهاز لوحي 

o  زمنية جداول بترتيب مرة واحدة في األسبوع للسماح مستحقا المنزلي  الواجبسيكون

 . التعائمختلفة لل

o   األسر إلى الطابعات. وصول سيتم تصميم األنشطة بطريقة ال تتطلب 

 

 

 من المتوقع أن يقوم جميع الطالب )الصفوف من الروضة إلى الثامن( بما يلي:

 قضاء بعض الوقت في العمل المدرسي كل يوم  •

 قراءة اليوميةال •

والعاطفي وغيرها من األنشطة التي المشاركة في االجتماع الصباحي، دروس التعلم االجتماعي  •

 يقودها المعلم )عندما يكون ذلك ممكنا( 

 القيام بالعمل عند طلب المعلم أو التواصل مع المعلم بسبب أسباب التأخر •

 عندما يأخذ المعلمون الحضور والغيابجابة اإل •



 

 

 جداول الطالب

الوصول عبر اإلنترنت، مثل مشاركة األجهزة ، المساواة في لى العمر/الصفعاستنادا سيتم تصميم الجداول 

أساليب تقديم غير كال من فاكتس . سوف تستخدم هيلإوالحاجة  العائلية وظروف المنزل العائلي وأولوية المحتوى

الطالب  على ) ةمتزامنال)يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى الدروس المسجلة مسبقا في أي وقت( و ةمتزامنال

(. ستحصل العائالت والطالب على جدول زمني لصف مباشردرس ألجل ت المحدد في الوقإثبات وجودهم 

ساعات كحد   3دقيقة إلى  20ال تقل عن لحصة دراسية  م . اعتمادا على مستوى الصف سيتم جدولة طفلكطفلهم

 القراءة اليومية المطلوبة.تتضمن هذه الساعات أقصى يوميا. ال 

 الدرجات والتقييم

سيقوم المعلمون بتقييم تقدم الطالب أثناء التعلم عن بعد. ومن المتوقع وضع إرشادات بشأن الدرجات من دائرة 

 وسوف تقدم المزيد من التفاصيل. اإلرشاداتالتعليم في والية بنسلفانيا. تنتظر فاكتس 

 ةالواجبات المنزلي

في الظروف بالنظر التي يوجهها المدير. سيتم تصميم الواجبات المنزلية اإلرشادات ستتبع الواجبات المنزلية 

وأن  مغزى، ذات سهلة المنال،  واألسر. يجب أن تكون الواجبات المنزلية قد يتعرض لها الطالبالتي والقيود 

 والمهارات التي يتم تدريسها. بمثابة تعزيزات من المحتوى تكون

 الحضور

ر الطفل. وسيحصل المعلمون على الحضور بصورة منهجية لجميع الدورات ستتم مراعاة الحضور في تقري

 الدراسية المسجلة.

 

 

 

 

  



 ما تحتاجون إلى معرفته عن قروض فاكتس حول التكنولوجيا لألسر

 

 األولويات والجدول الزمني للمدرسة لتوزيع التكنولوجيا:

 

خدمة مجتمعنا بأكمله. يعمل مدير التكنولوجيا المحتاجة لكمية محدودة من األجهزة التكنولوجية فاكتس اشترت لقد 

 بال كلل إلعداد هذه األجهزة الجديدة، ولكن هذه العملية تتطلب وقتًا.في مدرستنا 

 

نحن ندرك أن العديد من األسر، إن لم يكن جميعها، ستستفيد  

إضافية الستخدامها في هذا الوقت.  من وجود أجهزة إلكترونية 

ومع ذلك، فإننا نطلب من األسر احترام أولويات فاكتس لتوزيع 

 التكنولوجيا التي تقوم على مبادئ اإلنصاف.

 

ال تستطيع فاكتس تقديم المساعدة التكنولوجية لجميع األسر.  

ومع ذلك، عملت فاكتس على تأمين المصادر وتصميم التعليم 

يع الطالب من الوصول إلى الدروس بهدف أن يتمكن جم

 واألنشطة والمصادر التي نقدمها إلى مستوى صفوفهم.  

 

 العدالة     االنصاف                              

 

 أبريل:نيسان/ 20أسبوع في للتوزيع 

 

 لضمان وصول كل عائلة إلى اإلنترنت والوصول إلى جهاز واحد على األقل غير الهاتف. األولوية األولى:

سيتم إعارة أي عائلة ليس لديها خدمة إنترنت في المنزل جهاًزا يربطهم باإلنترنت )نقطة اتصال  •

WiFi.) 

سيتم إعارة أي عائلة ليس لديها جهاز لوحي أو كمبيوتر إما جهاز لوحي أو جهاز  •

Chromebook. 

 

ضمان حصول أي أسرة لديها طالب يتلقى العالج الطبيعي أو العالج المهني أو عالج النطق  األولوية الثانية:

،  األسرةطلب من على جهاز يسمح لها بالحصول على خدمات العالج عن بعد )شريطة أن يتم تقديم 

 من هذا النمط من العالج(.  ،الموافقة عليهو

o ج عن بعد الذي يفتقر إلى جهاز يسمح بالوصول إلى تلك أي طالب يحتاج إلى خدمات العال

 .Chromebookجهاز لوحي أو جهاز ته الخدمات سيتم إعار

 

جهاز كمبيوتر في المنزل أثناء اإلعدادية ضمان أن يكون لدى جميع طالب المدارس  األولوية الثالثة:      

 اإلغالق.

o  سيتم إعارة أي عائلة لديها هاتف أو جهاز لوحي فقط جهازChromebook  إذا كان لديها

 السابع أو الثامن. طالب في الصف السادس أو

 

    

 

 نيسان/أبريل: 27للتوزيع في أسبوع 

 

ضمان أن يكون لدى جميع طالب المدارس اإلعدادية جهاز كمبيوتر متاح الستخدامهم   األولوية الرابعة:

 الدروس الحية في الفصول الدراسية.أثناء 



o الصف السادس، السابع، أو الثامن الذي لديه حاليا جهاز كمبيوتر في المنزل في  أي طالب

 zoomولكن هو غير قادر على الوصول إلى الدروس الحية التي يتم تقديمها عبر برنامج 

بسبب التنافس على الوقت على جهاز الكمبيوتر المنزلي مع العديد من المستخدمين قد يكون،  

 .Chromebookعلى أساس كل حالة على حدة، يمكن إعارته جهاز 

 

لزيادة الوصول إلى التكنولوجيا للعائالت التي لديها إمكانية الوصول إلى اإلنترنت  األولوية الخامسة:

ألقل أو جهاز كمبيوتر ولكن لديهم طالب متعددين يحتاجون إلى استخدام وجهاز لوحي واحد على ا

 األجهزة.

o   يجوز ألي عائلة لديها حالًيا جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي في المنزل مشترك بين العديد من

.  Chromebookالمستخدمين، على أساس كل حالة على حدة، إعارتها جهاز لوحي أو جهاز 

طالباً في صف الروضة إلى الصف الخامس أولوية أقل من األسر  وستكون لألسر التي تضم 

 التي لديها طالب في الصف السادس إلى الصف الثامن.

 

 

 

 توزيع التكنولوجيا: ما يمكن توقعه: 

 

 أبريل:نيسان/ 13األسبوع من 

أو الكمبيوتر اللوحي أو نقطة  Chromebookسيتم إرسال إشعار إلى العائالت المؤهلة لتلقي جهاز تكنولوجي )

القتراض أي جهاز لكم أبريل. إذا تم تقديم فرصة نيسان/ 27ألول في األسبوع من للتوزيع ا( WiFiاتصال 

 ، سيتم إرسال اتفاقية مستخدم التكنولوجيا وإرشادات حول كيفية استالمه وكيفية إعادته.فاكتس)أجهزة( من 

 

 أبريل:نيسان/ 20األسبوع من 

أو الكمبيوتر اللوحي أو نقطة  Chromebookسال إشعار إلى العائالت المؤهلة لتلقي جهاز تكنولوجي )سيتم إر

مايو. إذا تم تقديم فرصة القتراض أي جهاز )أجهزة( من أيار/ 4 من للتوزيع الثاني في أسبوع( WiFiاتصال 

 مه وكيفية إعادته. ، سيتم إرسال اتفاقية مستخدم التكنولوجيا وإرشادات حول كيفية استالفاكتس

 

 يونيو:حزيران/ 8األسبوع من 

 يونيو.حزيران/ 12بحلول فاكتس إلى  فاكتسبواسطة تها يجب إرجاع جميع األجهزة التي تم إعار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 ما تحتاجون إلى معرفته حول معلومات تسجيل دخول الطالب 

 

 حسابات البريد اإللكتروني للطالب:

 (.  username@factschool.orgيتم إصدار عنوان بريد إلكتروني لكل طالب من طالب فاكتس ) •

والتطبيقات  SchoolTubeسيتم استخدام حسابات البريد اإللكتروني هذه لتسجيل الدخول إلى  •

 والمنصات األخرى المحددة عبر اإلنترنت.

صوصية الطالب واألسر. سيتضمن كل  تم إنشاء عناوين البريد اإللكتروني للطالب لحماية هوية وخ  •

)نفس   لمدرسة فاكتسالفريد هوية الطالب حساب األحرف األولى للطالب وآخر أربعة أرقام من رقم 

 الرقم المستخدم للبوابات(.

البريد اإللكتروني عناوين ستسمح حسابات البريد اإللكتروني للطالب بمراسلة اآلخرين عبر  •

factschool.org، فاكتس.كنوا من إرسال بريد إلكتروني إلى اآلخرين خارج مجتمع ولكنهم لن يتم 

يرجى تسجيل  سيتم إعطاء العائالت عنوان البريد اإللكتروني للطالب باإلضافة إلى كلمة مرور عامة.   •

 الدخول على الفور وتغيير كلمة مرور الطالب إلى شيء أكثر أمانًا.

يجب تذكير الطالب بعدم مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم مع أشخاص آخرين. هذا مهم   •

، سيتم محاسبة  تلميذكمإذا حدث أي سوء سلوك على حساب كتلميذكم. لتجنب تسجيل دخول طالب آخر 

 تلميذكم.  

o حول عواقب مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة به. على  ميرجى التحدث مع طفلك

بريد وقام بإرسال  متسجيل دخول طفلكمعلومات بيل المثال، تخيل إذا كان طالب آخر لديه س

وذلك باستخدام حساب التحرشات، البلطجة أو تعليقات مع لطالب فاكتس األخرين إلكتروني 

 هذا السلوك السيئ. عن مسؤولية ال مطفلكسوف تحمل فاكتس . مالبريد اإللكتروني لطفلك

 

 : ( Zoomالزوم ) مالحظة على قرصنة

وضعنا  . لقد zoomتدرك فاكتس المخاوف بشأن القرصنة ومحطمي االجتماعات التي وقعت خالل برنامج 

إرشادات للموظفين للحماية من ذلك. يتضمن ذلك طلب كلمة مرور، لضمان أن يحافظ المعلم على السيطرة على 

 الشاشة، الخ.من يدخل االجتماع ويحافظ على السيطرة على مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 


