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أبخصوصأطلبةأالمرحلةأالثانويةالشائعةألةأئسالأ
 

 ؟ هب قيامالعلى الطالب بالمرحلة الثانوية  يتوقع ذا ما
 

، التوجيهات الصفية،  يةسبوعاإل ة الواجباتعرفمل في بداية كل إسبوع  365Officeأوفس  في  Outlook آوتلوك لكترونيبريد اإلالتأكد من ال •

 لتلك المادة الدراسية. في اليوم المخصص  إلسبوعذلك الياً سدرا منهم بتبليغ الطلبة بالمتوقعيقوم األساتذة  .لذلك اإلسبوع تقويموال
بتزويد  ةيقوم األساتذ. Blackboardبورد  بالكأو   365Officeأوفس األساتذة يستخدم معظم  .ةحددها األساتذيتي ال واجبات اليوميةالإكمال  •

 والدرجات. واجبات من أجل الحصول على المالحظات التسليم عن كيفية  الطلبة بالتوجيهات
 . ادوالم ةتذاسأا هديرالتي يو المنعقدة بعد الظهر المباشرةالحية اإلسبوعية  دروسال لحضور  بذل الجهد •
 .عبر اإلنترنت مسجلة متاحةمشاهدة أية فديوات تعليمية  •

 

 ؟ يا  مبالدراسة يو  غرقتسيأن  على الطالب بالمرحلة الثانوية   ينبغيكم من الوقت 
 

كل مرحلة  ل وصى بهايتي الالتعليمية لعدد الدقائق   (OSPI)شرف العام للتعليم العام الممكتب  توجيهاتتستخدم مديرية مدارس سبوكان  •

 التعليمية اإلسبوعية على الدقائق التالية:  . تعتمد الخططدراسية
 .دراسية باليوم لكل مادة دقيقة 20:  8- 7 منالمراحل 

 .دراسية دقيقة باليوم لكل مادة  30:  12-9المراحل من 

إعتبارات آخذين المنطق السليم، والتعاطف ب األساتذة تحلىسي. OSPIتوجيهات عالوة على  فية إضا تعليميةإثراء فرص  متقديباإلمكان  •

 التوجيهات. غير المذكورة فيحديد فرص للتعلم عند تبالحسبان   التواصل
 

 ساتذة بالتواصل مع الطلبة؟ متى يقوم األ
 

خاصة بالدرس، والتقويم لذلك اإلسبوع. وضحين المعلومات الخاصة بالواجبات اإلسبوعية، التعليمات الإسبوعياً مع الطلبة مبالتواصل األساتذة  قومي
. يتواصل األيام د منحديوم ملبة بمواد كثيرة في يتم إرباك الطتلك المادة الدراسية، لكي ال لبحسب اليوم المحدد   مادة الدراسيةال التواصل حوليتم 

 . ةجالحافرد بحسب األساتذة مع الطلبة بشكل من
 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين
 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –ة عداديالمرحلة اإل

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 الرياضيات
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 الرياضيات
 

 

 الواجب اليومي:
 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 اللغة اإلنجليزية/ اإلجتماعيات 
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 اللغة اإلنجليزية/ اإلجتماعيات 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 الدروس المختارة 
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 الدروس المختارة 

 

 الواجب اليومي:
 

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية

دقيقة  20 –المرحلة المتوسطة 

 لكل مادة دراسية
 

دقيقة  30 –المرحلة اإلعدادية 

 لكل مادة دراسية
 

المادة الدراسية المتوقعة 
 إسبوعياً:

 

 CTEالعلوم/
 

 الدروس اإلفتراضية 
 بعد الظهر:

 

 CTEالعلوم/

 

 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/OSPI%20Publication%20-%20Continuous%20Learning%202020.pdf
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 ؟اترجدبالب بالمرحلة الثانوية التقييم أداء الطهل سيتم 
 

باإلعتماد على  سيقوم األساتذة شابه للظروف الطبيعية، األساتذة. مللواجبات التي يحددها وفقاً ألدائهم  بالدرجات ةسيتم تقييم أداء الطلبنعم، 
لمنهج ل  بالطال، وإكمال انتقإ، تعلممقدار تدوين ل لدرجاتا همكسبهم من خالل ئلمالحظات وتقييم أدابا  الطلبة في تزويد هم المهنيتقدير

  لغلق المدارس.الطالب نتيجة  قد يمر بها ف التييفخوجبة للتالمالظروف الدرجات إعتماداً على  ليعديقوم األساتذة بتالدراسي. عند الحاجة، 
 ،التعاطف.  الفئات السكانية الضعيفةعلى غلق المدارس الشديد لتأثير الباإلعتبار آخذين  الطلبةإنصاف  على بقى تركيز األساتذة األساسيي

 . التأثير السلبي لدرجات الطلبةالقرارات حول  عند إتخاذ عتبارباإل تؤخذسل اصوتالتحديات و، المنطق السليم
 

 لمرحلة الثانوية؟ ل التخرج ات بلتطمكيف ستتأثر 
 

المهني  إلستعدادبادة الدبلوم ا( وشهCreditة  درج  22)شهادة الدبلوم لمديرية مدارس سبوكان للمرحلة اإلعدادية صول على حال ةالطلب بإمكان

Career Ready  (20  ة درجCredit) .  إعتماداً على   ب موافقة مدير المرحلة اإلعداديةجبمو تمزيد من الدرجا إعفاءكان باإلمقد يكون

كل من المدرسة ومديرية على مستوى  سياق للمناشداتعداد إيتم  التي قد يمر بها الطالب نتيجة لغلق المدارس. الموجبة للتخفيفالظروف 
 ة. مديريال صعيدلقرار على  لوإتخاذ معايرة لدعم  التربية

 

 لمرحلة الثانوية؟ ساتذة اأحية المباشرة مع ال  دروسالتكون هناك سهل 
 

ً  الحية المباشرةأكثر من الدروس أو درس  ادوالم ةتذاسأ قدمسينعم،  لدروس الحية المباشرة أثناء اجدول . يزود األساتذة لكل مادة إسبوعيا
تحديد دروس   ةتذاساأل بإمكان .بحسب اليوم المحدد للمادة الدراسية  بعد الظهر دروس حية مباشرةهناك كون يس  تواصلهم اإلسبوعي مع الطلبة.

بالك بورد كوالْبَرت   أو  Microsoft Teamsمايكروسوفت تيمز  عبر ستنعقد الدروس الحية المباشرة  في الصباح.تي تقدم ال، وإضافية

Blackboard Collaborate  لتقديم الدعم    ة أيضاً إستخدام هذا الوقتتذاساأل بإمكان .العاطفي اإلجتماعيالطالب والتعلم   يةرفاهوتركز على

 الحاجة.  بحسبلمساعدة الطلبة  األكاديمي
 

 لمرحلة الثانوية؟ اواد جديدة لطلبة يقدم األساتذة مهل س
 

سيقوم األساتذة باإلعتماد على تقديرهم بالفصل الدراسي.  يةمالتعليمية األكثر أه  لألهداف  المراجعة وتعلم الجديد الطلبة علىل مركز عسينعم، 
الشديد تأثير الآخذين باإلعتبار  الطلبةاألساسي على إنصاف  لكادرا كليبقى تركيز . المادة التعليمية األكثر أهمية للطلبةما هي لتحديد  المهني

تقديم التعليم  أثناء العمل أيضاً على ،  عطي الكادر أولوية لإلحتياجات العاطفية اإلجتماعية للطلبةسي غلق المدارس على الفئات السكانية الضعيفة.ل
 المستمر.

 

 ؟ بإستخدامهام الطلبة وسيق ي الوسائل الرقمية التي هما 
 
ر ڤكل. نهم الوصول إليه من الموقع اإللكتروني لمديرية مدارس سبوكان، والذي بإمكاCleverر ڤكلالمرحلة الثانوية على  طلبة أن يدخل ى غبني

Clever ر ڤكللتسجيل الطالب دخوله . سم مستخدم وكلمة سر واحدة إبإستخدام   الرقمية لكافة األدوات  هو برنامج يتيح الوصولClever   يوصله

اإلفتراضية عبر اإلنترنت  جتماعاتإلستنعقد ا . Blackboardبورد  ، بالكMicrosoft Teams، مايكروسوفت تيمز Office 365بأوفس 

 . Blackboard Collaborateبالك بورد كوالْبَرت  أو  Microsoft Teamsمايكروسوفت تيمز بإستخدام 
 

 ه؟عمل الطالب ؤديّي فعله إذا لم يماذا عل
 

 لمناقشة ستراتيجيات لدعم الطلبة. . يرجى اإلتصال بأستاذ أو مرشد طفلكبعض الطلبة ينعايالجميع، وقد على التأقلم  هذا وضع صعب 
 

 ؟ صةاخالخدمات التعليم لإلحتياجات الحصول على  IEPالمنفردة التعليمية ذي الخطة  كيف للطالب
 

 IEPمنفردة تعليمية المعّدة من قبل فريق الخطة ال على خطة تعليمية بإستمرار الخدمات  الخاصةبضمن برنامج اإلحتياجات كل طالب سيحصل 

فترة غلق المدارس. سيتم التعديل على الخدمات اإلسبوعية توضح هذه الخطط خدمات اإلحتياجات الخاصة المقدمة أثناء  بالطالب الخاص بهم.
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. أدناه أمثلة على  OSPI مكتب الـبها   ى أوصالتي عد لتعكس توجيهات التعلم عن ب   ليةاحالبالطالب  IEPالمنفردة  التعليمية من الخطة  هذه

 نشاطات مقترحة:
 
 خدمات إستشارية ●
 Cleverر ڤكلمن خالل لمديرية مدارس سبوكان الوسائل الرقمية   ●
 زم األسبوعيةالر   ●
 مرئيةوسياقات بيتية متكررة تقديم جداول  ●
 عدالعالج عن ب   ●
 ، أو عبر اإلنترنتر الهاتفبع صوصيخال التدريس ●

 

لق أثناء غ للطالب التقييم/التحريك لألعلى/IEPالخطة التعليمية المنفردة ستجرى إجتماعات كيف 

 المدارس؟ 
 

بإمكان بضمنهم أولياء األمور.  عداء الفريق قادرين على المشاركة عن ب  ضما دام جميع أع  IEP بعقد إجتماعات الـ ستستمر مديرية التربية

تعليق اإلجتماع لحين إستئناف  أن يطلبوا ،بحضور شخصيلحين يكون الوضع آمناً لعقد إجتماع  الذين يرغبون باإلنتظار ،أولياء األمور
تلك التقييمات التي تستلزم يتم إكمال سإلكمال التقييم.  بحضور شخصيما دام ال يستلزم إختبارات  التعليم الخاص سيسمتر تقييم المدارس.

دي، السادس إلى السابع، إذا كان طفلك سينتقل من المراحل ما قبل التمهيدي إلى التمهي إستئناف المدارس. الح اإلختبار بحضور شخصي
لمناقشة ر مايو أيا في أواسط إلى أواخر شهروبين مسؤول الملف لطفلك بينك اإلنتقال سيتم عقد إجتماع ، الثاني عشر إلى لى التاسعإالثامن 

 للسنة الدراسية القادمة.  IEPخدمات الـ


