 10أبريل 2020
السادة عائالت  JCPSاألعزاء،
األسبوع األول من خطة التعليم غير التقليدي ( )NTIفي الكتب وال يسعنا أن نكون أكثر سعادة بمشاركة الطالب،
والعائالت والمعلمين في العملية التعليمية .تظهر البيانات األولية أن أكثر من  90%من الطالب قد اتصل بهم معلميهم
في العديد من مدارسنا .يوم الثالثاء وحده  ،سجّل أكثر من  80000طالب ومعلم ومشرف الدخول إلى خدمة
 Google Classroomمع أكثر من  23000جلسة نشطة .وهو أمر رائع!
مرارا ،نحن نعلم أنه ستكون هناك بعض التحديات ولكن المعلمين والمديرين والموظفين
كما قال دكتور مارتي بوليو
ً
في  JCPSهنا لدعمك أنت وطفلك .إليك بعض التحديثات:










سوف يتم تسليم جميع أجهزة  Chromebookالمطلوبة البالغ عددها  20000تقريبًا بحلول نهاية يوم
ضا
االثنين .ما زلنا نتواصل مع عائالت  ECEللتأكد من وجود جهاز كمبيوتر في المنزل .كما نتخذ أي ً
خطوات إضافية لتعقب العائالت التي ال تتطابق عناوينها مع سجالتنا.
يجب أن يكون تم االتصال بجميع الطالب من قبل معلمهم (معلميهم) اآلن .إذا لم يقم طفلك بإرسال رسائل
بريد إلكتروني أو تحدث إلى أو رسائل نصية أو لم يتفاعل بشكل ما ،فيرجى االتصال بالمعلم عبر البريد
اإللكتروني أو محاولة ترك رسالة في المدرسة.
سوف تستمر العائالت في استالم لوحات االختيار ( )Choice Boardsفي مواقع أغذية الطوارئ الخاصة
ظهرا .قمنا بطباعة 53000
بنا والمفتوحة أيام االثنين واألربعاء والجمعة من الساعة  10صبا ًحا حتى 1
ً
لوحة اختيار ) (Choice Boardsجديدة باللغة اإلنجليزية وعدة آالف أخرى بلغات أخرى تم إتاحتها يوم
األربعاء .ابتدا ًء من يوم األربعاء  15أبريل ،سيكون لدينا  35000حزمة من المواد التعليمية الخاصة
بالصف الدراسي متوفرة في مواقع الطعام .ستختلف هذه الحزم عن لوحات االختيار.
عبّر بعضكم عن شعورهم باإلحباط من محاولة إعداد  PlayStationأو  Xboxكجهاز كمبيوتر للطفل حتى
يتمكنوا من استخدامها للوصول إلى واجباتهم المدرسية الخاصة بخطة التعليم غير التقليدي ( )NTIوإليك
بعض مواقع الويب التي قد تساعدك في اكتشاف ذلك:
 https://www.youtube.com/watch?v=e9HaCNKgAakأو
https://edtechawesomeness.com/2020/03/17/access-google-classroom-with-yourphone-your-xbox-or-your-playstation/
نحن نعلم أن الكثير منكم قد يواجه صعوبة في البقاء في المنزل ،وممارسة دور مساعد المعلم لطفلك
والتعامل مع عدم اليقين باألوقات .إليك بعض االستراتيجيات والتمارين )(strategies and exercises
التي قد تساعدك في التأقلم.

نأمل أن يكون هذا األسبوع األول من خطة التعليم غير التقليدي جيدًا لك ولطفلك .سيكون المعلمون والمديرون
واإلداريون في  JCPSمرنين قدر اإلمكان في إيجاد أفضل طريقة لكل طفل للتعلم عبر هذه الفترة الزمنية غير
المعتادة .إذا كانت لديك أسئلة ،فال تتردد في االتصال بالرقم  313-HELPخالل ساعات العمل طوال أيام األسبوع.
بصفتكم عائالت  JCPSفأنتم تقومون بعمل رائع! نتمنى لكم التمتع بعطلة نهاية أسبوع رائعة واالستعداد لألسبوع
الثاني من خطة التعليم غير التقليدي األسبوع المقبل.
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