
 

 

 

 

 

بسبب كوفيد خالل فترة غلق المدارس  اإلستمرار بالتعلمبمساعدة الطلبة على ون ملتزم بوكانة وكادر مديرية مدارس سأساتذ
ستمرار ليساعد طلبتكم باإل اتتوجيهالبهذه  نا، أردنا أن نشارككممدارسة غلق ا باإلنتقال نحو تمديد مدأثناء إستمراران .19-

 دافع أثناء التعلم من البيت.وال بالتركيز
 

 ة الدرج ييم تقمتوقع يومياً وطريقة ال
 

 ينبغي على الطالب:
 

في بداية كل   Microsoft Teams زو مايكروسوفت تيمأ/و  365Officeس أوف لكترونيأن يتأكد من بريده األ •

 .سبوعاإل لذلك للتعرف على الخطة  بوعسإ
والدرجات.  بكيفية تسليم واجباتهم من أجل الحصول على المالحظات ة خبرهم األساتذإكمال واجباتهم اليومية. سي •

 . لألهداف األكثر أهمية في هذا الفصل الدراسيوتعلم الجديد  مراجعة اليركز عمل الطالب على 
يجاد تفاصيل أكثر عن ما يتوقع من إلاإلستاذ. قوم بها ي يالتالمباشرة الحية  ة اإلسبوعيالجلسات لحضور المحاولة  •

 .طلبة المرحلة الثانوية ⚫ يةئطلبة المرحلة اإلبتداعبر اإلنترنت:  الطالب بحسب المرحلة الدراسية 
 

 :الخاص بالطالب بالبيت على تنظيم الوقت األكاديميعدكم إستخدم هذه التوصيات لتسا
 

المرحلة 
 الدراسية

 12- 9 8- 7 6- 4 3- 2 1 - هيدي لتما ما قبل التمهيدي

 الدرس /اليوم/يقةدق 30 الدرس /اليوم/يقةدق 20 اليوم/يقةدق 75 اليوم/يقةدق 60 اليوم/يقةدق 45 اليوم/يقةدق 30 األكاديميات 

 مرحلة اإلبتدائية لل  بوعدقيقة باإلس 30 مدتها  واحدة حية  جلسة  يوصى تخصيص  اإلجتماعات 

 لكل مادة إسبوعياً للمرحلة الثانوي.  واحدةحية  إفتراضية وعلى األقل جلسة 

 

 األدوات
 

وصول إليه من موقع مديرية مدارس  ، والذي يستطيعون الClever كلفر في موقع الدخول إلى حسابهمبإمكان الطلبة 

ة.  حدبإستخدام إسم مستخدم وكلمة سر وا ميةقيع األدوات الرإلى جمالوصول   Cleverيح موقع . يتنيروسبوكان اإللكت

 ، بالكMicrosoft Teams ز، مايكروسوفت تيمOffice 365بأوفس يوصله  Cleverموقع ه لدخولتسجيل الطالب 
 رحلة اإلبتدائية. ومنهج الم Blackboard بورد

 

 

 

 

 

 

 !مـلـعـتلاـب رـمـتـسإ

 

 .إستمر بالإستكشافبالقراءة، أستمر بحل المسائل،   إستمر 

https://www.spokaneschools.org/Page/4184
https://www.spokaneschools.org/Page/4186
https://www.spokaneschools.org/Page/992


 مصادر لإلستمرار بالتعلم
 

تحصل هذه مرة لطلبة المرحلة اإلبتدائية،  :مباشرة إسبوعية حيةدروس  •
  .Microsoft Teamsفي مايكروسوفت تيمز  دقيقة 30 ةلمد باإلسبوع

لكل   درس إفتراضي حي واحدعلى في األقل ثانوية سيحصل طلبة المرحلة ال
أو بالك بورد  Microsoft Teamsمايكروسوفت تيمز مادة إسبوعياً في 

درس  لجدول لال ةذتاسيشارك األ. Blackboard Collaborate تر  كوالب  
 في تواصله اإلسبوعي مع الطلبة.  الحي

  KSPS/PBSلجميع المراحل سيتم بثها بالتعاون مع  بر التلفزيوندروس ع •
 إلنترنتباإلمكان مشاهدتها عبر ا حزيران يونيو. 12 – نيسان أبريل  27من 
قع موإلسبوعية على  وإيجاد الجداول ا  ksps.org/keeplearningلى ع

spokanschools.org  . 

مكان إيجاد معلومات عن وجبات الطعام إلاب: ق المدارسمعلومات عن غل •
يف ، كلمن ليس له مأوى، الدعم  ، التسجيل للحصول على حاسبةالمجانية

موقع صول على المساعدة على والح ن تقديم المساعدةمكااإلب
spokanschools.org . 

 
 . spokaneschools.org/learningathomeعلى  موجودة مديرية التربيةر التعلم المقدمة من  جميع مصاد

 

 

http://ksps.org/keeplearning
https://weba.spokaneschools.org/learningathome/

