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 -١رسالة نصية Text Message
يرجي الرجوع إلي بريدك اﻹلكتروني للحصول علي معلومات تتعلق برأي الطالب في إختيار التعلم عن بعد أو العودة للدراسة
بشكل شخصي  .مطلوب اﻻجابة بحلول يوم  ٨نوﭬﻤﺒر.
 -٢مكالمة هاتفية Robocall Script
مرﺣﺒا ً بالﺠﻤيع  ،معكم آندي چينكس من الﻤكتب الﻤركزي  .Central Officeهذه مكالﻤة مختصرة ﻻعﻼمكم بأننا نﺠﻤع اﻵن
أصواتكم علي "رأي الطالب" في إختيار التعلم عن بعد أو العودة للدراسة بشكل شخصي خﻼل اﻷسابيع التسعة الثانية للعام
الدراسي و ما بعدها .لقد أرسلنا للتو بريدا ً إلكترونيًا يتضﻤن الﻤزيد من التفاصيل  .لمساعدتنا في التخطيط  ،نحن نقدر
استجابات اﻷهالي بحلول نهاية اﻷسبوع المقبل  .يرجي التحقق من عنوان الﺒريد اﻹلكتروني الﻤسﺠل لدينا  .ستﺠد هناك
إرشادات و روابط لﻤعلومات إضافية  .سوف تﺒقي الﻤدارس علي تزويدكم بالتفاصيل اﻹضافية و تنﺒيهات باﻹضافة الي
معلومات بلغات متعددة .شكراً لحسن استﻤاعكم.
 -٣البريد اﻻلكتروني Email
 :Subject lineاستﻤارة رأي الطالب :يرجي اﻹجابة بحلول يوم اﻷﺣد  ٨نوﭬﻤﺒر
تم إرسال هذه الرسالة إلي جميع أهالي المدارس الحكومية بهنرايكو  .نحن نقدر إجابتكم بحلول الساعة  ١١:٥٩مساء يوم
اﻷحد  ٨نوﭬمبر .
النقاط الهامة بالرسالة :
 تفاصيل عامة عن العودة للدراسة بشكل شخصي لﺠﻤيع الطﻼبoptional in-person learning opportunities .
 الخطوات للوصول إلي استﻤارة رأي الطالب.
 الﻤوعد النهائي لﻼستﻤارة هو يوم اﻻﺣد  ٨نوﭬﻤﺒر الساعة ١١:٥٩
 اﻷسئلة العامة الشائعة ،تفضلوا بزيارة  visit our FAQsأو مشاهدة watch this week’s “Town Hall” discussion
 ستكون الﻤدارس مﺠهزة بشكل أفضل لﻺجابة علي اﻷسئلة أكثر تفصيﻼً  ،باﻹضافة إلي الﻤعلومات بلغات متعددة.
أهالي و عائﻼت هنرايكو ،
كﻤا تعلﻤون  ،في يوم  ٢٢أكتوبر  ،صرح مﺠلس إدارة الﻤدارس بخطة من شأنها التوسع التدريﺠي في العودة للدراسة بشكل
شخصي the School Board adopted a plan that would enable a phased expansion of in-person
 ، learningيوم  ٣٠نوﭬﻤﺒر بدءاً بطﻼب الﻤدارس اﻻبتدائية اﻷصغر سنا ً مع اﻻﺣتفاظ باختيار العودة للدراسة بشكل شخصي
أو التعلم عن بعد  ،و تنتهي بطﻼب الﻤدارس اﻹعدادي و الثانوي في فﺒراير .كجزء من ذلك ،يجب التزامكم للفترة المتبقية من
العام الدراسي  : ٢٠٢١-٢٠٢٠من هم الطﻼب الذين سيواصلون الدراسة عن بعد؟ من هم الطﻼب الذين سيواصلون الدراسة
بشكل شخصي؟ ما هي الظروف الفريدة التي يﺠب اﻻستﻤاع إليها و معالﺠتها؟ ستﺒدأ مدارسنا هذا اﻹجراء بﻤا يُعرف باسم
"استﻤارة رأي الطالب" .في هذا الوقت ،نرجو منكم ملء اﻻستمارة بحلول يوم  ٨نوﭬمبر لجميع الطﻼب في منزلك.
كيفية الوصول إلي استمارة رأي الطالب “: ”Student Intent Form
 توجد اﻻستﻤارة بداخل PowerSchool Parent Portal
 قم بتسﺠيل الدخول  Sign inعلي  PowerSchool Parent Portalباستخدام اسم الﻤستخدم  usernameو كلﻤة
الﻤرور password
 بﻤﺠرد تسﺠيل الدخول  ،ابحث عن “”Access Online Forms
 من هناك  ،اختر اسم ابنك/ابنتك و اتﺒع التعليﻤات التي تظهر علي الشاشة لكل طالب
 التعليﻤات ستوجهك إلي رابط “”Student Intent 2020-21
 هل تحتاج إلي إنشاء ﺣساب خاص علي  PowerSchool؟ ابدأ هنا للحصول علي الخطوات و مشاهدة ﭬيديو


Start here for detailed instructions and a how -to video

إذا لم تتﻤكن من الوصول إلي “ ”Student Intent Formمن خﻼل  ، PowerSchoolيرجي اﻻتصال بﻤدرستك
للحصول علي الﻤساعدة  .الﻤدارس علي استعداد ﻷخذ معلوماتكم بطرق أخري.
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خطة  HCPSالنقاط الهامة في الخطة التي وافق عليها مﺠلس اﻹدارة هي :




اﺣتفاظ الطالب باختيار التعلم عن بعد بالكامل.
إعطاء فرص للعودة للدراسة بشكل شخصي.
اعتﻤاد نهج تدريﺠي يعطي اﻷولوية لطﻼب  pre-Kما قﺒل الروضة و الﻤرﺣلة اﻹبتدائية :
 oجديد! اﻻربعاء  ٤نوﭬمبر  :يوم تعليﻤي غير متزامن )Asynchronousالتعلم الﻤستقل( للطﻼب .يوم عﻤل
لﻤعلﻤي الصف pre-Kماقﺒل الروضة إلي الصف الخامس  ) ٥إعداد و تحضير الفصل  ،التخطيط  ،ألخ(.
 oجديد! الخميس  ١٢نوﭬمبر  :يوم تعليﻤي غير متزامن )Asynchronousالتعلم الﻤستقل( للطﻼب .يوم
عﻤل لﻤعلﻤي الصف pre-Kماقﺒل الروضة إلي الصف الخامس  ) ٥إعداد و تحضير الفصل  ،التخطيط ،
ألخ(.
 oاﻻثنين  ٣٠نوﭬمبر  :سيكون للصفوف  pre-Kو  Kو الصف اﻷول  1و الثاني  2لهم اختيار العودة للتعليم
الشخصي أربعة أيام في اﻷسﺒوع .
 oاﻻثنين  ٧ديسمبر  :الصف الثالث  3و الرابع  4و الخامس  5لهم اختيار العودة للتعليم الشخصي أربعة أيام
في اﻷسﺒوع .
 oمن  ٤إلي  ٨يناير  :أسﺒوع كامل من التعلم عن بعد  virtualلجميع الطﻼب )بﻤا في ذلك صف ما قﺒل
الروضة  pre-Kو ﺣتي الصف الخامس  (5اﻻسﺒوع الذي يلي عطلة الشتاء.
 oاﻻثنين  ١فبراير )بداية الفصل الثاني الدراسي(  :الصف السادس  6و التاسع  9لهم اختيار العودة للتعليم
الشخصي أربعة أيام في اﻷسﺒوع .
 oالخميس  ٤فبراير  :الصف السابع  7و الثامن  8و العاشر  10و الحادي عشر  11و الثاني عشر  12لهم
اختيار العودة للتعليم الشخصي أربعة أيام في اﻷسﺒوع .

اﻷسئلة المتداولة عن حول هذه العملية :
س  :ماذا لو تغيرت الظروف الصحية؟ هل مازلت مقيد بالتعلم بشكل شخصي أو عن بعد ؟
ج  :إذا زادت ﺣاﻻت اﻹصابة بڤيروس كورونا COVID-19في أي وقت خﻼل العام الدراسي HCPS ،ستكون علي استعداد
ﻹعادة أولئك الذين اختاروا العودة للدراسة بشكل شخصي العودة للتعلم عن بعد .باﻹضافة إلي ذلك  ،إذا قلت الﻤخاطر الصحية
في التﺠﻤعات )التﺒاعد اﻻجتﻤاعي  ،مﺠﻤوعات محدودة من الطﻼب  ،ألخ (.لم يعد موصي بها من قﺒل خﺒراء الصحة  ،فسنكون
قادرين علي جلب الﻤزيد من الطﻼب )أولئك الذين اختاروا في الﺒدء التعلم عن بعد( للعودة إلي الﻤﺒاني الﻤدرسية.
س  :ماذا سيحدث إذا اخترت العودة للدراسة بشكل شخصي و احتاج ابني/ابنتي إلي الحجر الصحي أو ُ
طلب منه الحجر
الصحي؟
ج  :نحن نعتقد ان الطﻼب الذين اختاروا الدراسة بشكل شخصي الذين اجﺒروا علي التغيب من الﻤدرسة لفترة من الوقت بسﺒب
التعرض أو التعرض الﻤحتﻤل أو اﻻختﺒار اﻹيﺠابي يﺠب أن يظلوا قادرين علي الﻤشاركة فعليا ً في الدراسة عن بعد .نحن نتفهم
أيضا ً أن الظروف قد تختلف  ،و انه سيطلب من اﻷهالي )باﻻشتراك مع الﻤدارس( معالﺠة الوضع الخاص بكل طالب بﻤزيد من
التفاصيل لتحديد أفضل مسار للعﻤل.
بشكل عام  ،ﻻ يزال بإمكان أي طالب يُطلب منه العزل اﻻنضﻤام إلي الفصل الدراسي "مﺒاشر "من خﻼل Microsoft
 ، Teamsو سيتﻤكن أيضا ً من الوصول إلي محتوي الﻤنهج الدراسي و اﻷنشطة و الواجﺒات اليومية من خﻼل Schoology.
إذا اﺣتاج الفصل بأكﻤلة إلي الحﺠر الصحي  ،فستتم الدراسة عن بعد لهذا الفصل بأكﻤله.
س  :هل سيبقي ابني/ابنتي مع نفس المعلم )المعلمين( ؟
ج  :بقدر ما نرغب في الحفاظ علي الروابط التي تم بناؤها بالفعل هذا العام الدراسي  ،فﻤن الﻤﻤكن أن يتغير الﻤعلﻤون و الﺠدول
اليومي لﺠﻤيع الﻤراﺣل التعليﻤية )ما قﺒل الروضة  pre-Kو اﻻبتدائي و اﻻعدادي و الثانوي(  .لن نعرف بالضﺒط ما ستكون
عليه التغييرات ﺣتي تكتﻤل عﻤلية جﻤع استﻤارات رأي الطالب .
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س  :ماذا لو كان هناك ظرف و نحتاج إلي إعادة النظر في اختيارنا في وقت ما خﻼل العام الدراسي ؟
ج  :في ﺣالة ظهور تح ٍد معين ﻷي عائلة مع الﻤسار الذي اختاروه  ،يﻤكن للعائلة التواصل مع ناظر الﻤدرسة لتغيير شكل التعلم
ﺣسب ما تسﻤح به اﻻماكن .
س  :هل هذا اﻻلتزام ملزم ؟
ج  :بشكل عام  ،نعم  .نحن نطلب التزا ًما للفترة الﻤتﺒقية من العام الدراسي  . ٢٠٢١-٢٠٢٠و مع ذلك  ،نظراً للطﺒيعة الﻤتغيرة
للوضع الناجم عن الوباء  ،فإننا نعلم أن الظروف يﻤكن أن تتغير بسرعة لﻸفضل أو لﻸسوأ  .نحن نحاول في إنشاء خطة تسﻤح
لنا باﻻستﺠابة لتلك التغييرات و لكن أيضا ً للتقليل من اﻻضطرابات علي الﺠﺒهات اﻷخري من أجل توفير اﻻلتزام لﻤوظفينا و
طﻼبنا و عائﻼتنا إلي أقصي ﺣد مﻤكن  .إذا كانت هناك ظروف مخففة  ،يرجي مناقشتها مع ناظر مدرستك .
سيسعد ناظر مدرستك بتلقي أسئلة أخري مفصلة خاصة بالمدرسة قد تكون لديك  ،و لكن يرجي العلم أن بعض اﻹجابات قد ﻻ
تكون معروفة حتي يكمل اﻷهالي استمارة رأي الطالب .
لﻤشاهدة اجتﻤاع مﺠلس الﻤدينة  Town Hallالتي عقدت هذا اﻻسﺒوع ﺣيث أجاب قادة  HCPSعلي بعض اﻷسئلة العامة
اﻷكثر شيوعا ً عن الخطة  ،قم بزيارة visit our YouTube page
للحصول علي معلومات عامة و إجابات مكتوبة علي اﻷسئلة الﻤتداولة و الﻤزيد  ،يرجي
زيارة https://henricoschools.us/returntoschoolplan/
في الختام  ،يرجي التأكد أن مدارسنا هنا لﻼستﻤاع وفهم الﻤواقف و الظروف الفريدة  .قد تكون هناك ﺣاﻻت ﻻ ينطﺒق عليها
جﻤيع اﻻختيارات مثل "مقاس واﺣد يناسب الﺠﻤيع" .إذا لزم اﻷمر  ،يرجي منح مدارسنا الفرصة لسﻤاع مخاوفك و السعي
ﻹيﺠاد ﺣل قابل للتطﺒيق  .يﺠب أن نعﻤل معا ً لتوفير الدعم الذي يحتاجه طﻼبنا لتحقيق أفضل ما لديهم .
مرة أخري  ،تفاعلك مطلوب و نحن نقدره بحلول الساعة  ١١:٥٩مسا ًء يوم اﻷحد  ٨نوﭬمبر  .ستتواصل المدارس أيضا ً
بشكل مباشر في نهاية اﻻسبوع مع العائﻼت التي لم ترسل إجاباتهم .
تحياتي ،
آندي چينكس
مدير العﻼقات و التواصل مع الﻤﺠتﻤع
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