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٢٠٢٢-٢٠٢١عنوان الموضوع : التخطيط للعام الدراسي القادم 

  هذه الرسالة :العناوين الرئيسية ل
  تخططHCPS  خمسة أيام في األسبوع ،  ٢٠٢٢-٢٠٢١للعودة الكاملة للدراسة بشكل شخصي في العام الدراسي ،

  Wednesday, Sept. 8the school year beginsسبتمبر)  ٨يوم دراسي كامل (تبدأ السنة الدراسية يوم األربعاء 
  و هو  ٢٠٢٢-٢٠٢١سيكون هناك أختيار جديد للطالب/األهالي الذين يزالون يرغبون في التعلم عن بعد لعام

“Henrico Virtual Academy  . “. سيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل في وقت الحق 
  ستستمرHCPS  الكمامة و التباعد االجتماعى و في اتباع أحدث إرشادات الصحة و السالمة ، و تشمل ارتداء

  لتخفيف نقل العدوي . االرشادات األخري 
  موظف في  ٦٠٠٠تم تطعيم أكثر منHCPS عاماً  ١٦، و اآلن الطالب الذين تزيد أعمارهم عن  ١٩-ضد كوڤيد

  مؤهلين للحصول علي لقاح فايزر .

 أهالي هنرايكو ،

. في حين أن ما وصلنا  ٢٠٢١-٢٠٢٠و نحن نقترب من نهاية العام الدراسي  اكتب لكم اليوم ألشارككم امتناني الصادق لدعمكم
اليه استحق أعلي طاقتنا و تركيزنا ، فهناك أيضاً الكثير يسألون "ماذا بعد؟" ، و لذا أريد أن أخبركم علي أفكارنا للعام الدراسي 

  : ٢٠٢٢-٢٠٢١المقبل 

ع و تشجع علي العودة للدراسة بصورة شخصية إلي خمسة أيام في نعم ، خطة المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو تتوق
  سبتمبر . ٨األسبوع عندما تبدأ الدراسة يوم األربعاء 

بشكل عام ، هذا يشمل :

 . سيحضر الموظفون و الطالب المدرسة بصورة شخصية خمسة أيام في األسبوع  
  الخمسة أيام ، يوم دراسي كامل (بما في ذلك جدولين سيعود الجدول اليومي إلي األوقات المعتاد عليها سابقاً في

   المدارس االبتدائية)
  في حين اننا نبذل جهد أكثر من أي وقت مضي لدعم الرفاهية االجتماعية/النفسية للطالب ، فإن الجدول اليومي

  ”.Wellness Wednesday“سيكون لمدة خمسة أيام في األسبوع و هذا يعني انه لن يكون هناك 
  الدراسة“Hybrid ”. (الدراسة بشكل شخصي و الدراسة عن بعد في نفس الوقت) لم تعد ضرورية 
  سيتم قريباً اإلعالن  ٢٠٢٢-٢٠٢١ال يزال اختيار الدراسة عن بعد قائماً ، و لكن سيبدو مختلفاً في العام الدراسي .

ديدة كاختيار للطالب في الصفوف من الج” Henrico Virtual Academy“عن "اكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد" 
. يمكن للموظفين و األهالي توقع المزيد من التفاصيل عن الذين يرغبون في التعلم عن بعد كلياً  ١٢الروضة حتي 

  ابريل . ٢٢يوم الخميس الموافق  هذا االختيار بعد عقد جلسة مجلس المدارس المقررة عقدها
  ستستمرHCPS و هي من المتوقع أن تشمل ارتداء حة و السالمة في جميع األوقات ، في اتباع أحدث ارشادات الص

ءات للتخفيف من المخاطر الشائعة الكمامة و التباعد االجتماعي و التنظيف و التطهير الصارم و غير ذلك من االجرا

علم الب أفضل أداء . لكننا نيمكننا أن نتفق علي أن التعلم بصورة شخصية هو المكان الذي تؤدي فيه الغالبية العظمي من الط
آن ٫٬أيضاً أن األمر ليس بهذه البساطة أبداً . ستكون هناك دائماً فروق دقيقة و ظروف فردية يجب األخذ بها في االعتبار بى

ي تنسعي جاهدين لتلبية احتياجات موظفينا و طالبنا و مجتمعنا . يرجي زيارة موقعنا علي اإلنترنت لقراءة األسئلة/اإلجابات ال
 . سنواصل مشاركة التحديثات كلما أصبحت المعلومات أكثر وضوحاً . HCPSتهم أهالي 

 نشكركم علي القراءة ، و علي القيام بمجهودات رائعة ، معاً ، لدعم المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو .

 مع تحياتي ،
 ايمي كاشويل
المشرف العام
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 )٢٠٢١(ابريل  HCPSمتداولة لطالب و عائالت األسئلة ال

  
  للتعلم بصورة شخصية إلي خمسة أيام في األسبوع ؟ HCPSس : لماذا تعود الدراسة في 

نتوقع أن تكون العودة الكاملة إلي التعلم بصورة شخصية آمنة للموظفين و الطالب و األهالي . باإلضافة إلى ذلك ، نحن  ج :
يحققون أفضل ما لديهم عند حضور المدرسة بصورة شخصية ، خمسة أيام في األسبوع ، في مدارس و نعتقد أن غالبية طالبنا 

فصول نابضة بالحياة يقودها أفضل المعلمين و الموظفين في منطقة وسط ڤرچينيا . سنستمر في اتباع بشكل حازم أحدث 
  إرشادات الصحة و السالمة .

  
  س : هل هناك أسباب أخري ؟

إرشادات وزارتى التعليم و الصحة بڤرچينيا إلي أن المدارس هي أماكن آمنة للموظفين و الطالب عند اتباع  تشير أحدث ج :
. بإإلضافة الى ذلك ، كان موظفو  اإلجراءات الالزمة لتخفيف المخاطر و ممارسة اإلجراءات للحفاظ علي الصحة و السالمة

HCPS بدءاً من شهر يناير الماضي . أيضاً ،  ١٩-صلوا علي لقاح كوڤيدمن بين األوائل في منطقة وسط ڤرچينيا الذين ح ،
يدعو جميع مدارس ڤرچينيا إلى العودة للدراسة بصورة  ٢٠٢٢-٢٠٢١هناك قانون جديد ساري المفعول للعام الدراسي المقبل 

  شخصية للحد األدني من ساعات التدريس المطلوبة .
  

 س : هل يحتاج الموظفون و الطالب/األهالي إلي تقديم اختياراتهم مرة أخري ؟ و هل هناك موعد نهائى ؟
سيعود معظم الموظفين إلي المباني المدرسية عند بدء العقد السنوي . سيتم اعتبار رجوع الطالب للدراسة بصورة شخصية  ج :

 Henrico Virtualاً ما لم يتم تحديد خالف ذلك (مثل : الخدمات المنزلية ، اختيار الدراسة عن بعد و االلتحاق بتلقائي
Academy .(و ما إلي ذلك ، 

  
  س : ألم يثبت أن بعض الطالب يقومون بعمل أفضل في الدراسة عن بعد ؟

أحد االختيارات  HVAأو  Henrico Virtual Academyنعم . قد تكون أكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد  ج :
للطالب/األهالي الذين يرغبون في التعلم عن بعد تماماً . و مع ذلك ، سيعود غالبية الطالب بصورة شخصية إلى مباني المدرسة 

  . ر. سيتم تزويد العائالت بمعلومات إضافية قريباً ، بما في ذلك أسئلة التقييم الذاتي ، للمساعدة في اتخاذ هذا القرا
  

  س : من سيقوم بالتدريس في أكاديمية هنرايكو للتعلم عن بعد ؟
المعتمدين الذين كانوا فعالين للغاية في التعلم عن بعد . سيتلقي الموظفون  HCPSمن قبل معلمي  HVAسيتم التدريس في  ج :

  قريباً معلومات إضافية عن كيفية و موعد التقديم لهذه الوظيفة .
  

اختيار للطالب و الموظفين الذين قد يحتاجون إلى الحجر الصحي مؤقتاً في وقت ما خالل العام  HVAس : هل ستكون 
  ؟ ٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسي 

تاريخ ٬اختياراً احتياطياً مؤقت للطالب . سيعمل الطالب الذين يذهبون إلى المدرسة بصورة شخصية  HVAال ، ال تعد ج : 
  الحاجة في حالة الحجر الصحي أو أي سبب غياب آخر عن المدرسة . مدرستهم و معلمهم للحصول علي المساعدة حسب

  
  ؟ ٢٠٢٢-٢٠٢١س : أين يمكنني العثور علي تقويم العام الدراسي المقبل 

   Google calendarأو calendar-facing 2021-Visit this link for the public 22 ادخل علي هذا الرابط ج :
  

  س: ما هو الجدول ليوم دراسي بصورة شخصية ؟
  هي كما يلي: ٢٠٢٢-٢٠٢١شخصية للعام الدراسي المقبل  الجداول الدراسية التقليدية التي سنستخدمها في التعلم بصورةج : 

  المدارس االبتدائية :
  ظهراً  ٢:١٠صباحاً حتي  ٧:٤٠
  ظهراً  ٢:٤٠صباحاً حتي  ٨:١٠

  المدارس األعدادية :
  ظهراً  ٣:١٥صباحاً حتي  ٨:٣٥

  المدارس الثانوية :
  ظهراً  ٣:٥٥صباحاً حتي  ٩:٠٠
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س : ماذا عن فترة الغذاء و حصة الفنون و الموسيقي و األلعاب الرياضية ، ألخ ؟ هل سيعود كل هذا إلي أماكنهم 
 "الطبيعية" ؟

لمناطق انتوقع أن فترة الغداء و حصص الفنون و األلعاب الرياضية و الموسيقي ستعود إلي فصولهم الدراسية "العادية" و  ج :
المخصصة ، مع مراعاة أننا يجب أن نتحلي بالمرونة الكافية لتوقع أن الفصول و األنشطة ستقام مع إتخاذ اإلجراءات المناسبة 

  للحفاظ علي الصحة و السالمة .
  

  س : هل ستعود الرياضة و أنشطة ما بعد المدرسة إلي جدوالها "الطبيعي" ؟
الجدول الزمني الكامل لرابطة المدارس الثانوية في ڤرچينيا ، مع اتخاذ االجراءات نعم نتوقع العودة في الخريف إلي  ج :

المناسبة للحفاظ علي الصحة و السالمة ، لتشمل أي تعليمات جديدة عن التجمعات التي قد تطلبها الوالية . يمكن توقع األنشطة 
  وجود االجراءات المناسبة للحفاظ علي الصحة و السالمة .الرياضية و ما بعد المدرسة في المدارس اإلعدادية و اإلبتدائية مع 

  
  س: هل سيستمر التباعد االجتماعي في األوتوبيسات (الباص) ؟

في ذلك الوقت سوف نلتزم بإرشادات مسؤولي الصحة بالوالية ، و التي قد ال تزال تشمل ارتداء الكمامة و التباعد  ج :
  االجتماعي في األوتوبيسات .

  
  ؟ ٢٠٢٢-٢٠٢١المتوقع للمتطوعين و الزوار خالل العام الدراسي المقبل س : ما هو 

في ذلك الوقت  .  ٢٠٢٢-٢٠٢١نرغب بشدة في الترحيب بمتطوعينا و زوارنا بشكل أكثر روتينية في العام الدراسي  ج :
  سوف نلتزم بإرشادات مسؤولي الصحة بالوالية .

  
  

  ؟ ٢٠٢٢-٢٠٢١العام الدراسي س : هل يمكن القيام بالرحالت الميدانية في 
في ذلك الوقت سوف نلتزم بإرشادات مسؤولي الصحة بالوالية ، مما يعني  نحن نريد أيضاً القيام برحالت ميدانية ولكننا ج :

  اننا لسنا مستعدين علي الفور لبدء وضع جدول للرحالت الميدانية للعام المقبل .
  
  

  ؟ ١٩-الذين تم تطعيمهم ضد كوڤيد HCPSس : كم عدد موظفي 
  األولوية للتعيينات الجديدة للقاح . ريشموند و هنرايكو تعطيان موظف . أقسام الصحة بمنطقتي ٦٠٠٠تم تطعيم أكثر من ج : 

  
  

  ؟ ١٩-س : كيف يمكن تطعيم الطالب ضد كوڤيد
لتسجيل للقاح ، قم بزيارة و ما فوق . ل ١٦متاح لطالب من سن  ١٩-الوصول إلي لقاح فايزر ضد كوڤيد ج :

vaccinate.virginia.gov  . أو اتصل بالصيدلية المحلية   
 RHHDvax@vdh.virginia.gov أو ارسل بريداً إلكترونيًا علي804-205-3501 أسئلة ؟ اتصل بالرقم التالي 




