Virtual Jefferson Overview

نظرة عامة على تعليم جيفرسون اإلتفترا ى
في هذه األوقات غير المؤكدة وغير المسبوقة  ،تلتزم مدارس جيفرسون باريش بتوفير التعليم الذي يستحقه طالبنا للنجاح في الحياة و جعل عالمنا مكا ًنا أفضل  .نحن نعلم أن بعض
ً
استجابة إلى ظروف كوفيد , 19-نحن نريد أن نعطي عائالتنا خيار تحديد أفضل نموذج تعليمي
العائالت قد ترغب في خيار تعليمي بديل ألطفالها في العام الدراسي المقبل .
مدرسي لطالبها  .توضح هذه الوثيقة خيار جيفرسون اإلفتراضية  ,خيار التعلم اإلفبراضى فى المنزل الذى سوف يدعم طالب مراحل الروضة حتى الصف الثانى عشر
طوال العام الدراسي . 2021-2020

تعليم جيفرسون اإلتفترا ى سوف :
● تحدث خمسة أيام في األسبوع
● إشراك الطالب باستخدام منصات التعلم عبر اإلنترنت
● استخدام موارد تعليمية عالية الجودة و مناسبة
● أن يكون تحت إشراف المعلم و تنفيذ الطالب
● توفر المرونة فى وقت اإلنتهاء من المهام اليومية
● السماح للطالب بإجراء التعلم االفتراضي الذاتى
● توفر التعليم فى اللعة اإلنجليزية و الرياضيات و العلوم و الدراسات االجتماعية لطالب مرحلة الروضة حتى الصف الثامن .
● توفر التعليم في الدورات المطلوبة للتخرج للطالب من الصف  9إلى 12
● تزويد الطالب بالتكنولوجيا  ،إذا لزم األمر

المعلمين سوف :
● إعداد و تقديم دروس عالية الجودة باستخدام موارد تعليمية صارمة و موائمة
● دعم الطالب في مجموعات كاملة و مجموعات صغيرة
● تقدير درجات المهام األسبوعية و تقديم التوجيهات إلى الطالب
● توفير اإلمتيازات للطالب المتنوعين
● تكون متاحة لكل الطالب الذين قد يحتاجون إلى دعم إضافى
● التواصل بانتظام مع أولياء األمور  /األوصياء عبر البريد اإللكتروني و الهاتف

الطالب سوف :
● المشاركة في الدروس اليومية المطلوبة
● استكمال جميع المهام و الواجبات المنزلية المطلوبة
● أن تكون مؤهالً للمشاركة في أي أنشطة ليست دراسية تقدمها المدرسة
● القدرة على المشاركة في برامج الوجبات المدرسية  ،بما في ذلك اإلفطار و الغداء

الوالدين  /األوييا سوف :
● االلتزام بفترات التسعة أسابيع الدراسية مع خيار االستمرار فى تعليم جيفرسون اإلفتراضى في العام الدراسي بأكمله
● ضمان مشاركة الطالب في الدروس و إتمام جميع المهام و الواجبات المنزلية المطلوبة في الوقت المناسب
● التأكد من أن الطالب يأخذون جميع اإلختبارات المطلوبة المحلية و من الوالية
● التواصل مع المعلمين لضمان نجاح الطالب

تفاييل إ اتفية :
● أي طالب يشارك في خيار تعليم جيفرسون اإلفتراضى سوف يبقى طالب فى مدرسته فى المنطقة المدرسية .
● إذا كان الوالدين  /الواصى مهتمين بتسجيل طفلهم فى برنامج تعليم جيفرسون اإلفتراضى  ,فيجب عليهم إكمال تسجيل تعليم جيفرسون اإلفتراضى هنا .
● يجب على العائالت إكمال طلب تغيير نموذج تعليمى من المدرسة للخروج من برنامج تعليم جيفرسون اإلفتراضى قبل نهاية فترة التسعة أسابيع الدراسية .
نشكرك على شراكتك المستمرة حيث نعمل معًا لدعم طفلنا .

