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معلومات خاصة بعائﻼت و طﻼب المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو
اﻻنتقال إلي الصف الدراسي التالي  -طﻼب المرحلة اﻻبتدائية
بشكل عام ،سينتقل الطﻼب إلي الصف الدراسي التالي .إذا تم النقاش قبل إغﻼق المدارس في  ١٣مارس بإعادة الطالب للصف الدراسي ،و كان
فريق المدرسة و أولياء اﻷمور متفقين ،فقد يستمر مناقشة هذا اﻷمر .باﻹضافة إلي ذلك ،انه في درجات شهادة ) (MP3يوجد إشارة الي ان
الطالب كان يعاني من صعوبات تتطلب إعادة الطالب للصف الدراسي ،وفقا ً لتعليمات و لوائح اﻹدارة التعليمية لمقاطعة هنرايكو .يجب ان يوافق
فريق المدرسة و أولياء اﻷمور علي مدي مﻼئمة الوضع المقترح للعام الدراسي المقبل  .٢٠٢١-٢٠٢٠ﻻ ينبغي ان يكون اﻹغﻼق المبكر للمدارس
للعام الدراسي الحالي  ٢٠٢٠-٢٠١٩عامﻼً في اعتبارات اﻹعادة للصف الدراسي.
الجمع النهائي للدرجات  -طﻼب المرحلة اﻻبتدائية
من أجل ضمان اﻹنصاف و عدم تأثر الدرجات النهائية بشكل سلبي بسبب إغﻼق المدارس ،ستكون درجات الطﻼب ) Sناجح( أو ) Nيحتاج إلي
تحسين( بناء علي أدائهم في كل مادة في الفترة الثالثة  MP3من العام الدراسي .بدأ المعلمون في جمع الدرجات النهائية لفترة  MP3يوم اﻻثنين
 ٣٠مارس .سيقوم المعلمون بنشر درجات الفترة الثالثة  MP3يوم الجمعة  ١مايو الساعة الرابعة مساءاً.
درجات صفوف ما قبل الروضة  PKحتي الصف اﻷول:
أي طالب حصل علي درجة  2.0أو أكثر بناء علي درجات المعلم في  PowerSchoolفي الفترة الثالثة للعام الدراسي  MP3اعتبارا من تاريخ
 ١٣مارس سيحصل الطالب علي ) Sناجح( في هذه المادة .أي طالب حصل علي درجة  1.9أو أقل بناء علي درجات العلم في PowerSchool
في الفترة الثالثة للعام الدراسي  MP3اعتبارا ً من تاريخ  ١٣مارس سيحصل الطالب علي ) Nيحتاج إلي تحسين( في هذه المادة.
درجات الصف الثاني حتي الصف الخامس:
أي طالب حصل علي درجة  60أو أكثر بناء علي درجات المعلم في  PowerSchoolفي الفترة الثالثة للعام الدراسي  MP3اعتبارا من تاريخ ١٣
مارس سيحصل الطالب علي ) Sناجح( في هذه المادة .أي طالب حصل علي درجة  59أو أقل بناء علي درجات العلم في  PowerSchoolفي
الفترة الثالثة للعام الدراسي  MP3اعتبارا ً من تاريخ  ١٣مارس سيحصل الطالب علي ) Nيحتاج إلي تحسين( في هذه المادة.
ماذا سيكون متاح لطﻼب المرحلة اﻻبتدائية؟
سيتم توفير فرص مراجعة و مساعدة الطﻼب للمواد التي سبق تدريسها ،بما في ذلك ،تنمية المهارات و النواحي اﻻجتماعية من خﻼل Henrico
.Learner Profile
ماذا سيكون متاح لطﻼب المرحلة اﻹعدادية و الثانوية؟
انظر ادناه للحصول علي التفاصيل.
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اﻻنتقال إلي الصف الدراسي التالي  -طﻼب المرحلة اﻹعدادية و الثانوية
بشكل عام ،سينتقل الطﻼب إلي الصف الدراسي التالي .سيكون للطﻼب و أولياء اﻷمور بعض اﻷختيارات.
الطﻼب علي الطريق الصحيح للتخرج في يونيو ٢٠٢٠
يراجع مرشدو المدرسة جميع الملفات و المواد المقررة علي الطﻼب لطلب إعفاءات من الوﻻية لمساعدة الطﻼب الملتزمين بمتطلبات التخرج .من
بعد عطلة الربيع ،سيبدأ موظفو شئون الطلبة العمل علي ترتيب حفل التخرج و وضع درجات نهاية العام و الخطوات التالية الضرورية لجميع
الطﻼب الذين هم علي الطريق الصحيح للتخرج .سيتم التواصل بعد عطلة الربيع عن طريق الهاتف أو البريد اﻹلكتروني أو البريد أو
.Schoology
الدرجات النهائية  -طﻼب المرحلة اﻹعدادي و الثانوي
اعتبارا ً من  ١٣مارس ،اكتملت  ٪٧٥من وضع درجات الفترة الثالثة للعام الدراسي  ،MP3و لكن ربما ﻻ تزال العديد من وجبات و أنشطة
الطﻼب غير مكتملة .باﻹضافة إلى ذلك ،قد ﻻ يكون المعلمون قد قدموا حتي اﻵن أنشطة دراسية إضافية قد تساعد في درجات الطﻼب .نحن ندرك
أيضا ً ان العديد من الطﻼب كانوا يعتمدون علي اﻷشهر القليلة القادمة لتحسين درجاتهم .ستتاح الفرصة لطﻼب المرحلة اﻹعدادية و الثانوية في
مواصلة العمل مع المعلمين لتحسين درجاتهم في الفترة ما بين  ١٣و حتي  ٢٤ابريل.
كيف سيتم وضع الدرجات النهائية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠١٩؟
بالنسبة للمواد التي تستمر لمدة عام ،يتم حساب  ٪٣٣٫٣لكل فترة تعليمية .سيتم بعد ذلك استخدام متوسط درجات  MP1, MP2و  MP3لوضع
الدرجات النهائية .بالنسبة للمواد الدراسية التي تستمر لمدة فصل دراسي واحد ،يتم احتساب الدرجة النهائية بناء علي الدرجات المكتسبة حتي ١٣
مارس .يتمتع طﻼب مواد الفصل الدراسي الثاني بإكمال الوجبات و اﻷنشطة .سيتم تحديث الدرجات علي  PowerSchoolبحلول الساعة ٨
صباحا ً يوم الجمعة  ٣ابريل  ،حتي يتمكن اﻵباء و الطﻼب من معرفة درجاتهم و تحديد اختياراتهم .سيتم نشر الدرجات النهائية يوم الجمعة  ١مايو
الساعة  ٤مساءاً.
لوضع الدرجات النهائية لطﻼب العام الدراسي  ٢٠٢٠-٢٠١٩الصف السادس حتي الصف الحادي عشر ،هناك اختيارين:
اﻻختيار اﻷول




يقبل ولي اﻷمر بدرجات  MP3كما تم نشرها يوم الجمعة  ٣ابريل) .بناء علي العمل المقدم قبل تاريخ  ١٣مارس(
الطﻼب المسجلين في مواد اساسية للتخرج و هذه المواد يجب علي الطﻼب اخذ امتحان  SOLو لكن لم يكتسبوا ما يؤهلهم لمتطلبات
التخرج  ،سيحتاجون إلى المشاركة في التعلم عن بعد  virtual learningلحصولهم علي) Locally Awarded Verified Credit
 . (LAVCسيخبر موظفو المدرسة بتحديد هؤﻻء الطﻼب و تزويدهم بالخطوات التالية.
ﻻ يحتاج الطالب أو ولي اﻷمر إلي أي إجراء فيما يتعلق بمواد العام الدراسي .٢٠٢٠-٢٠١٩

اﻻختيار الثاني
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يمكن للطﻼب تحسين درجاتهم النهائية من خﻼل فرصة إكمال الواجبات و اﻷنشطة الخاصة بالفترة الثالثة  MP3الموجودة علي
 .Schoologyسيتم توفير هذه الفرص اﻹختيارية علي  Schoologyابتداءا ً من  ١٤ابريل .في بعض الحاﻻت ،قد يختار المعلمون
الواجبات التي قد أكملوها الطﻼب و أرسلوها علي  Schoologyقبل إغﻼق المدارس .يجب علي الطﻼب إكمال
جميع الواجبات و اﻷنشطة و إرسالها للمعلمين ،قبل يوم الجمعة  ٢٤ابريل الساعة  ٤مساءاً.
المشاركة في هذا اختيار يمكن في تحسين درجات الطالب فقط .لن تقل درجات الطﻼب بناءاً علي العمل المقدم.
الطﻼب الم سجلين في مواد اساسية للتخرج و هذه المواد يجب علي الطﻼب اخذ امتحان  SOLو لكن لم يكتسبوا ما يؤهلهم لمتطلبات
التخرج  ،سيحتاجون إلى المشاركة في التعلم عن بعد  virtual learningلحصولهم علي) Locally Awarded Verified Credit
 .(LAVCسيخبر موظفو المدرسة بتحديد هؤﻻء الطﻼب و تزويدهم بالخطوات التالية.
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التسجيل المزدوج و التعليم المهني و التقني
للطﻼب المسجلين في فصول المستوي الرفيع )Advance College Academy (ACA
بمعهد  Reynolds Community Collegeستسمح بالتعليم عبر اﻹنترنت تحت إشراف معلمي .ACA
الدرجات:
اﻻختيار اﻷول :ا فتراضي )ﻻ يحتاج الطﻼب إلي القيام بأي شئ( .لن يكون لهذا اﻻختيار أي تأثير علي  GPAالمعدل التراكمي للجامعات




) +Pإكمال المادة المقررة بنجاح بدرجة  Cأو أعلي(
) -Pإكمال المادة المقررة بدرجة  Dأو (F
)Iغير مكتمل( امتداد فترة التسجيل لهذه المادة .تحدد شروط التسجيل بين عضو هيئة التدريس و الطالب .ﻻ يجوز تغير المواعيد النهائية
التي حددها المسؤول اﻻكاديمي في  Reynolds Community Collegeﻹكمال المادة المقررة .ان الدرجة  Iستتغير إلي درجة  Fأو
Wحسب البروتوكول الذي وضعه المسؤول اﻻكاديمي في .Reynolds Community College



) Wاﻻنسحاب(

اﻻختيار الثاني :قد يختار الطﻼب أخد الدرجة الحالية للمادة.
 الدرجة الحالية )يجب إكمال استمارة جديدة عبر اﻹنترنت قبل يوم  ٢٠ابريل لكل مادة تابعة ل .(ACAيجب علي الطﻼب الذين يمكنهم
تحسين  GPAان ينظروا إلى هذا اﻻختيار لكل مادة.
إذا اختار ولي اﻷمر عدم السعي في الحصول علي درجات للتسجيل المزدوج ،فسيظل الطالب مؤهﻼً لكسب اتمام هذه المادة من ضمن المواد
المقررة في المرحلة الثانوية ،مشار إلى هذه المادة باسم “ .”Carnegie unitسيحصل الطالب علي درجة ) Wانسحاب( في اﻷوراق المقدمة
للجامعة .سيبدأ التعليم عبر اﻹنترنت يوم اﻷربعاء  ١ابريل.
سيكون لدي الطﻼب المسجلين في فصول  HCPSللتدريب المهني و التقني  Advanced Career Education centersاختيار الحصول علي I
)غير كامل( أو ) Wانسحاب( .إذا اختار الطﻼب في الحصول علي ) Iغير كامل( فيجب إكمال المادة في Reynolds Community College
)بمجرد إعادة فتح الحرم الجامعي( أو في  ACEإذا كان الطالب في المستوي الثاني )علي سبيل المثال ،أنظمة الكمبيوتر اﻷول سيقوم الطﻼب
بإكماله في بداية أنظمة الكمبيوتر الثاني(.
تعليم الكبار
أي فصل لم يبدأ:
 لن يتم الدفع للمعلمين.
 سيتم إرسال الرسوم إلى اﻷشخاص الذين دفعوا بالفعل.
فصل بدأ:
 سيتم الدفع للمعلمين علي أساس كشوف مرتبات شهر مارس.
 سيتم إعادة المبالغ المدفوعة لﻸشخاص للفصول التي لم تنته بعد.
الباكالوريا الدولية  IBو  Advanced Placementاختبار المستوي المتقدم
إدراكا ً ﻷثر ڤيروس الكورونا علي المدارس و المجتمعات في جميع أنحاء العالم ،ألغت منظمة الباكالوريا الدولية ) (IBOامتحانات الدبلوم في
جميع أنحاء العالم لدورة مايو  .٢٠٢٠سيتم منح طﻼب السنة اﻷخيرة بالمرحلة الثانوية  seniorsشهادة دبلوم أو إنهاء دورة تدريبية "بناء علي
نتائﺞ الفصول الدراسية لعام  ٢٠٢٠-٢٠١٩و الخبرات المكتسبة ،و الدقة ،و مراقبة الجودة في البرنامﺞ".
علي الرغم من إلغاء امتحان مايو  ،٢٠٢٠ستستمر درجات  (٧-١) IBهي التقييمات المعتمدة من  IBOبناءا ً علي التقييمات الداخلية و الخارجية
و سيتم إرسالها إلي الجامعات و الك ليات للحصول علي قبول محتمل بالكلية .باﻹضافة إلى ذلك ،يتوقع من المتقدمين للحصول علي شهادة دبلوم
الباكالوريا الدولية بتلبية متطلبات البرنامﺞ اﻷساسي.
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قدم  IBجدوﻻً زمنيا ً لجميع  IB World Schoolsلتقديم العناصر المطلوبة .سيتواصل مباشرة معلمو  IBمع أولياء اﻷمور و الطﻼب فيما يتعلق
بالمواعيدالنهائية لضمان قدرة الطﻼب علي إكمال و تقديم جميع الفصول الدراسية المطلوبة وفقا ً لمواعيد .IB
تتوفر معلومات و تحديثات بشأن  IBعلي موﻗع International Baccalaureate Organization.
لطﻼب  ،Advanced Placementتقدم  CollegeBoardفرصة خوض امتحانات مجانية في المنزل عبر اﻹنترنت لمدة  ٤٥دقيقة .هذا سيحل
محل اﻻمتحانات التقليدية وجها ً لوجه .لكل  APمادة سيكون هناك تاريخان مختلفان لﻼختبار ) الجدول الزمني متاح يوم  ٣ابريل علي الموقع التالي
).(https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
يمكن ﻷي طالب مسجل بالفعل في اختبار  APان يختار اﻹلغاء بدون دفع رسوم .و لكي نكون منصفين لجميع الطﻼب ،فبعض الطﻼب استغرقوا
وقتا ً تعليميا ً أكثر من غيرهم ،فلن يشمل اﻹختبار سوي الموضوعات و المهارات التي قام معظم معلمي هذه الفصول و الطﻼب بتغطيتها بحلول
شهر مارس .تختار اللجان حاليا ً التي يقودها المعلمون أسئلة اﻷختبار .يمكن للطﻼب إجراء اﻻمتحان باستخدام آي جهاز لديهم :الكمبيوتر أو tablet
أو  . smartphoneهناك إختيار آخر و هو إرسال صورة للعمل المكتوب يدوياً .إذا كان آي طالب بحاجة إلي هذه اﻷجهزة ﻹكمال اﻻمتحان فيجب
عليه التواصل مباشرة مع  CollegeBoardو إكمال ما يلي https://collegeboard.tfaforms.net/74.
لمساعدة الطﻼب علي اﻻستعداد ﻻمتحانات  ،APتقدم  CollegeBoardدروس  APمراجعة حيه عبر  ،YouTubeيقدمها معلمو  APمن جميع
أنحاء الوﻻيات .تركز هذه الدروس اليومية علي مراجعة المهارات و المفاهيم ل  ٪٧٥من المادة .مقدمة علي  ،سيتم تسجيل الدروس لتكون متاحة
عند الطلب حتي يتمكن المعلمون و الطﻼب من استخدامها في آي وقت.
ما هو الجدول الزمني لﻼنتهاء من جمع الدرجات للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠١٩؟





ستتواصل المدارس لوضع خطة لدرجات  MP3بحلول يوم الجمعة  ٣ابريل الساعة  ٤مساءا ً عن طريق .SchoolMessenger
سيكون المعلمون متاحين لمساعدة الطﻼب في الدروس التعليمية بدءا ً من يوم الثﻼثاء  ١٤ابريل.
جميع اﻷعمال المدرسية يجب تسليمها للمعلمين قبل يوم الجمعة  ٢٤ابريل الساعة  ٤مساءاً.
يقوم المعلمون بتقدير جميع اﻷعمال المقدمة و نشر الدرجات النهائية بحلول يوم الجمعة  ١مايو الساعة  ٤مساءاً.

Edgenuity
الطﻼب الذين هم علي الطريق الصحيح للتخرج في عام :٢٠٢٠
الطﻼب الذين هم علي الطريق الصحيح للتخرج في عام  ،٢٠٢٠و هم مسجلين في  Edgenuity Classو أكملوا أكثر من  ٪٤٥من الفصل ،و
لديهم تقدير ناجح ،يمكنهم إنهاء هذا الفصل لهذا العام .سيحصل هؤﻻء الطﻼب علي رصيد الدورة التدريبية للفصل) .مﻼحظة :في فصل
 Edgenuityان "التقدير العام" هو متوسط التقدير للمهام التي أكملها الطالب .في فصل  Edgenuityالدرجة النهائية تتضمن المهام التي لم
يكملها الطالب بتقدير "صفر" ضمن "الدرجة الفعلية"(.
إذا كان الطالب قد حصل علي  ٪٤٥أو أعلي من الدورة و لكن ليس لديه تقدير عام ناجح ،فسيتم السماح للطالب بمواصلة العمل في Edgenuity
لتحسين درجته .قد يعني هذا إعادة تقييم أو اﻻستمرار في التدريس .أمام الطالب حتي  ١مايو لتحسين دراجاتهم .
إذا لم يحصل الطالب علي  ٪٤٥أو أعلى من إكمال الدورة  ،فسيتم السماح للطالب بمواصلة العمل في فصل  Edgenuityالخاص به .سيكون أمام
طﻼب السنة النهائية حتى  1مايو للوصول إلى النسبة المئوية المحددة ﻹكمال الدورة.
طﻼب الصف ١١-٨
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جميع الطﻼب المسجلين في دورة  Edgenuityالخاصة بالمنهﺞ الثانوي والذين أكملوا بنجاح  ٪٧٥أو أكثر من الدورة الدراسية بدرجة
النجاح سيحصلون على اﻻئتمان للدورة.
إذا كان الطالب قد حصل علي  ٪٧٥أو أعلي من الدورة و لكن ليس لديه تقدير عام ناجح ،فسيتم السماح للطالب بمواصلة العمل لتحسين
درجته حتي  ١مايو للحصول على اﻻئتمان.
إذا لم يحصل الطالب علي  ٪٧٥أو أعلى من إكمال الدورة  ،فسيتم السماح للطالب بمواصلة العمل حتى  1مايو للوصول إلى  ٪٧٥من
العمل للحصول على اﻻئتمان .
March 31, 2020

Arabic

مراكز الدراسات المتنوعة) Center for Diversified Studies (CDS
سيكون أمام الطﻼب المسجلين في فصول  CDSحتي  ١مايو ﻹكمال الدورة التدريبية التي كانت موضوعه بالفعل قبل  ١٣مارس.
المدارس المسائية المتميزة ) Evening School of Excellence (ESOE
خطة للطﻼب علي الطريق الصحيح للتخرج في :٢٠٢٠
سيستمر الطﻼب الذين هم علي الطريق الصحيح للتخرج في  ،٢٠٢٠و المسجلين في فصل  ESOEفي فترة الربيع و الذي هو فصل أساسي و
مطلوب للتخرج ،في تلقي التعليمات عبر  .Schoologyمن المقرر ان تكتمل جميع دورات  ESOEبحلول  ١مايو.
خطة لطﻼب  Underclassmenالمسجلين في :ESOE
اﻻختيار اﻷول -قد يطلب الطﻼب غير  seniorsطﻼب السنة النهائية المسجلين في دورات اختيارية )مثل تعليم الساقئين ،أو الصحة البدنية و ما
إلي ذلك (.في استرداد اﻷموال و عدم إكمال الفصل .سيحصل الطالب علي “) ”WPإذن إنسحاب( في  PowerSchoolو لن يحصل علي آي
رصيد للدورة التدريبية.
اﻻختيار الثاني -الطﻼب غير  seniorsطﻼب السنة النهائية المسجلين في ) ESOEمثل تعليم الساقئين ،أو الصحة البدنية و ما إلي ذلك(.
قديستمرون في إكمال المهام باستخدام  .Schoologyمن المقرر إتمام دورات  ESOEبحلول  ١مايو.
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