
 

Family Update – School Closure – 4/8/2020 

 مديرية مدارس سانتي

 معلومات جديدة عن إغالق المدارس

،2020( 4)شهر  أبريل 8في   

 

 أعزائي أسر طالب مدارس مديرية منطقة سانتي،

 

(، 3مارس )شهر  31نأمل أن يجدكم هذا التحديث وانتم وعائلتكم في صحة وأمان. وكما وعدنا في الرسالة األخيرة بتاريخ 

(، وستستمر هذه الخطة حتى تعتبر العودة إلى المدارس آمنة لكل 4أبريل )شهر  13سوف نطلق خطتنا للتعليم عن بعد بتاريخ 

منا بأداء دوره في ممارسة االبتعاد االجتماعي، وذلك من خالل البقاء في المنزل،  فرد. وإننا نأمل جدا أنه إذا استمر كل

والسماح بمساحة كافية بيننا، وارتداء أدوات حماية الوجه على النحو الموصى به، فسوف نتمكن من العودة إلى مدارسنا قبل 

يضا.(. لم نفقد هذا األمل كما نأمل أنكم لم تفقدوا األمل أ6يونيو )شهر  10  

 

الماضية القليلة والتي سوف تساعدنا جميعا على العمل معا، وإن هناك العديد من العمليات التي قمنا بتنفيذها خالل األسابيع 

 كان هذا عن بعد.

. فهذه الصفحة توضح، بشكل محدد، التعلم عن بعد مديرية مدارس سانتيبرنامج من هذه الرسالة  2توضح الصفحة  -1

محتوى التعلم لألسبوعين القادمين. ولقد قدما لكم ولمعلم طفلكم محتوى أسبوعين حتى تتمكنوا جميعا من  كيفية الوصول إلى

معلم طفلكم  تعلم كيفية العمل والتواصل عن بعد، وذلك قبل أن يبدأ معلم طفلكم ببرنامجه التعليمي الخاص به. سوف يعمل

لمطلوب ولتزويد طفلكم بتعليقات حول تعلمه طوال فترة إغالقنا معكم لدعم وصول الطالب طفلكم إلى محتوى مستوى الصف ا

 خالل هذا العام الدراسي.  

وسوف تنطبق هذه (. 4أبريل )شهر 13استالم ال "أي باد" وذلك يوم االثنين إجراء من هذه الرسالة  3تحدد الصفحة  -2

ن خالل تعبئة االستطالع المتعلق بحاجات الطالب الصفحة فقط على أولئك الذين طلبوا استالم أجهزة ال "أي باد" لطفلهم م

 لجهاز التكنولوجيا.

ريفرواك  9880حتى إشعار آخر. ويمكن استالم الوجبات على العنوان : لطالبنا وجبات الطعام سوف يستمر تقديم  -3

أبريل )شهر  14وم الثالثاء بعد الظهر. واعتبارا من ي 1إلى الساعة  11درايف، من يوم االثنين لغاية يوم الجمعة من الساعة 

بروسبكت أفنيو، سانتي، وذلك من  9303( يمكنكم أيضا استالم وجبات الطعام من مدرسة "برايد أكاديمي" وعنونها: 4

بعد الظهر. 12:30لغاية الساعة  11االثنين إلى الجمعة من الساعة   

 

قت مضى. كل هذا جديد على الجميع وهناك بالتكيد وباعتبارنا شركاء في عملية التعليم، نحن بحاجة إليكم أكثر من أي و

 تحديات على مدى الطريق التي سنسلكها. يرجى منك االستمرار بالتواصل مع معلم طفلكم ومع مدير المدرسة ألي أسئلة.

 

، واقبلوا كل اإلخالص                                                           

 

كريستن بارنسكي، دكتورة بالتربية والتعليم                                      دستن برنز،                                         

مشرف عام                                           رئيس مجلس األدارة التربوية والتعليمية                       

 

 



 

 برنامج التعلم عن بعد
 ( سوف تطلق مديرية مدارس منطقة سانتي تحديثا حول برنامج4أبريل )شهر 13، بتاريخ فصل الربيعمباشرة بعد عطلة 

 التعلم عن بعد عبر االنترنت الذي سيتضمن المزيد من التفاعل مع المعلمين وأيضا الدعم اإلضافي للطلبة وألولياء أمورهم.
مع طالبهم عن بعد. وأيضا خالل هذا االطالق األولي، سوف  خالل االطالق األولي لمدة أسبوعين سيبدأ المعلمون في العمل

يتعلم المعلمون كيفية التواصل مع الطالب من خالل هذا الشكل الجديد للتعلم. كما سوف نستخدم هذا الوقت لتحديد الطالب 
 الذين يحتاجون إلى موارد إضافية من أجل الوصول إلى النجاح عبر التعلم عن بعد.

 
 ( : االنتقال إلى التعلم عن بعد4أبريل )شهر 24( إلى 4أبريل )شهر 13من تعلم موارد ومصادر لل

  للحصول على  النقر هناال "أي باد" الخاص بطفلكم. يمكنكم سوف تتوفر موارد التعلم االستمرارية على جهاز
 إرشادات جول كيفية الوصول إلى الموارد على ال "اب باد".

  به والذي استلمه من مديرية المدرسة، فيمكنكم الوصول إلى هذه  إذا كان طفلكم ال يستخدم جهاز ال "أي باد" الخاص
 الموارد نفسها على موقع خطة الموارد التعليمية االستمرارية وهو: 

  options/home-learning-https://sites.google.com/view/ssd   

  خيار لنسخة مطبوعة ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول إلى الموارد الرقمية. يمكن العثور على سوف يكون هناك
 9619وعنوانه :  الموارد المطبوعة في صناديق حسب مستوى الصف وذلك لالستالم من مركز الموارد التعليمية

  .92071كوياماكا ستريت، سانتي، كاليفورنيا 

  :وألي أسئلة تتعلق بالمناهج، إلجأ إلىstudentsupport@santeesd.net  

  
 التكنولوجية للتعلم عن بعد، عبر االنترنت:االحتياجات 

  (، سوف نقوم بتوزيع "أي باد" على أولياء أمور الطلبة الذين طلبوا جهاز "أي باد" من خالل 4أبريل )شهر 13في
أنظر إلى الصفحة التالية لمزيد من المعلومات حول اليوم تعبئة استطالع حاجة الطالب ألجهزة التكنولوجيا . 

تأمين وأما أولياء األمور الذين لم يشتروا مسبقا . (4أبريل )شهر 13المخصص لتوزيع أجهزة ال "أي باد" بتاريخ 
 (.4أبريل )شهر 30من اآلن لغاية  فيمكنهم شراء هذا التأمين على جهاز ال"أي باد" 

 جهاز ال"أي باد" الذي قدم لهم من مديرية المدرسة لتلقي الدروس من معلمهم. فبإمكان الطالب  ال يحتاج الطالب إلى
 أو تابلت )جهاز لوحي(، أو هاتف محمول للقيام بالعمل عليه. استخدام أي جهاز كمبيوتر،

  
 دعم التكنولوجيا:

لقد قمنا بتشكيل فريق تقديم الدعم التقني ألسر الطلبة. ويمكن حل العديد من المشاكل من خالل التواصل مع معلمي طفلكم. 
. ويمكن لولي أمر   طلب الدعم التقنيإستمارة لمزيد من الدعم التقني المتقدم وألي مشكلة تتعلق بالجهاز، يرجى إكمال  

بالمسائل التي تتعلق بالجهاز الصادر عن مديرية مدارس سانتي أو بالحساب الصادر الطالب ولفريق الدعم التقني المساعدة 
الخاص  عن مديرية المدارس. يرجى منكم االتصال بمزود خدمة االنترنت الخاص بكم لحل المشاكل المتعلقة بخدمة االنترنت

 بمنزلكم.
 

 االنترنت الالسلكي: 
   السلكي مجاني أو مخفض السعر.  انترنتهناك العديد  من الخيارات المقدمة حاليا لألسر للحصول على 

 
 
 
 

  

 

https://sites.google.com/view/ssd-learning-options/home
mailto:studentsupport@santeesd.net


 

 

   

 إجراءات توزيع جهاز ال"أي باد" 

 

إلى  جهاز ال"أي باد" من خالل تعبئة استمارة االستطالع حول حاجة الطالبطلبتم كنتم قد إذا 
( من 4أبريل )شهر 13الجهاز التقني، فيرجى منكم الحضور إلى مدرسة طفلكم يوم االثنين 

 عصرا الستالم الجهاز. 5إلى الساعة  2الساعة 
 
يرجى وضع المعلومات التالية على ورقة ووضع الورقة على لوحة القيادة لسيارتكم أثناء  -1

 السير إلى موقف السيارات التابع للمدرسة:
                    

 اسم الطفل )أو اسم األطفال(                                
 اسم معلم الطفل )أو معلمو األطفال(                                
 المرحلة أو الصف )أو الصفوف(                                

 
سوف يكون الطاقم التعليمي في موقف السيارات التابع للمدرسة لتوزيع أجهزة ال "أي  -2

باد". وسيأتون إليكم من خالل " الخدمة من الرصيف". رجاء، ال تخرجوا من سيارتكم. سوف 
جهاز "أي باد" . لذا يرجى التحلي بالصبر أثناء  180يتم التوزيع في بعض المدارس لحوالي 

 ع هذه. عملية التوزي
 
أبريل  13وأولياء أمور الطلبة الذين ال يقدرون الحصول على ال "أي باد" يوم االثنين  -3

عصرا، أو الذين تأخروا بإكمال إستمارة االستطالع  5إلى الساعة  2( من الساعة 4)شهر
المتعلق بحاجة الطالب إلى جهاز تقني، فيمكنهم استالم جهاز ال"أي باد"  من مركز الموارد 

 12صباحا إلى الساعة  9( من الساعة 4أبريل )شهر 15لتربوية والتعليمية يوم األربعاء ا
االستالم من الرصيف كوياماكا ستريت. وسوف تكون خدمة  9619ظهرا، والعنوان هو: 

 أيضا، لذا يرجى عدم الخروج من سيارتكم. 
   أعاله. 1يرجى اتباع االجراءات نفسها المذكورة في البند رقم 

  

 

 

 

    

    


