 15أبريل 2020
عائالت مدارس  JCPSالكرام،
بفضلكم وبفضل طفلكم وبفضل العمل الجاد الذي قدمه موظفو  ،JCPSشارك  92%من طالبنا في
األسبوع األول من التعليم غير التقليدي ( )NTIاألسبوع الماضي .وإننا لسعداء بهذه النسبة .فلنشجع
طالبنا على االستمرار في التواصل مع معلميهم وزمالئهم خالل هذه الفترة غير العادية .وفيما يلي
بعض العناصر المهمة التي يجب إبالغها إليك وإلى طفلك:


آخر يوم دراسي – لقد تقرر اآلن أن يكون آخر يوم دراسي للطالب هو  3يونيو .وقد وافق
مجلس مدارس مقاطعة جيفرسون على تغييرات في التقويم المدرسي الليلة الماضية.



الدرجات -
 oبالنسبة للمدارس االبتدائية واإلعدادية ،سيتم تسجيل تقدم الطالب كمعايير مناهج
دراسية مستوفاة أو غير مستوفاة .فإذا كان الطالب "غير مستوفٍ " لمعيار معين،
فسيعمل المعلم واألسرة معًا لوضع خطة لمساعدة الطالب على تحقيق أهدافه.
 oفي المدرسة الثانوية (ودورات المدرسة اإلعدادية المقدمة للحصول على درجات
المدرسة الثانوية) ،سيحصل الطالب على درجات باألحرف .ويمكن أن تساعد
المشاركة في  NTIعلى تحسين الدرجة ،بينما تؤدي عدم المشاركة إلى الحصول على
درجة غير كاملة .وستكون هناك خطط لطالب المدارس الثانوية لتعويضهم إذا حصلوا
على درجة "غير كاملة" في دورة تدريبية.



بطاقات التقارير
نظرا إلغالق المباني المدرسية ،لن يتم إرسال بطاقات التقارير بالبريد إلى العائالت.
o
ً
وستكون متاحة على بوابة اآلباء.
 oسيتم نشر درجات طالب المدراس االبتدائية لفترة وضع الدرجات الثالثة على البوابة
الرئيسية بعد  17أبريل .إليك رابط للوصول إلى بوابة اآلباء التابعة لمدارس .JCPS
 oسيتم الجمع بين درجات طالب المدارس اإلعدادية والثانوية في فترتي وضع
الدرجات النهائيتين وستكون الدرجات متاحة على بوابة اآلباء التابعة لمدارس JCPS
في نهاية العام.



الح َزم  -تتوفر اآلن نسخ مطبوعة من المواد التعليمية ،إلى جانب لوحات االختيار ،في
ِ
مواقع أغذية الطوارئ التابعة لنا .وتخبرنا رئيسة  JCPSاألكاديمية كارمن كولمان عن
محتويات الحزمة الخاصة بالصف وتفاصيل أخرى في هذا الفيديو:
https://youtu.be/e_cWLaEB -Ps
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جهاز  Chromebookالمعطوب أو غير الضروري  -إذا كان لديك جهاز Chromebook
مستعار من  JCPSوكان ال يعمل أو كان طفلك غير محتاج إليه وترغب في إعادته للمدرسة،
فامأل هذا النموذج وسنرد عليك بتعليمات حول ما يجب عليك فعله.



نجوم  - NTIإن طفلك نجم من نجوم  ،NTIونريدك أن تُظ ِهره! شارك صورة طفلك مع صورة
نجم  NTIوتأكد من وضع إشارة  @JCPSKYواستخدام وسم .#WeAreJCPSAtHome
ضا طباعتها لوضعها على ثالجاتك ونوافذك في المنزل!
ويمكنك أي ً

رسومات وسائل التواصل االجتماعي:
o
o
o
o
o

الرسم األولhttps://bit.ly/NTIStarGraphic1 :
الرسم الثانیhttps://bit.ly/NTIStarGraphic2 :

رسومات قابلة للطباعة:
ألوانhttps://bit.ly/NTIStarFullColor :
أبيض وأسودhttps://bit.ly/NTIStarBW :



الرعاية الذاتية -إننا على علم بأن العديد منكم يعانون من ضغط إضافي أثناء محاولة التعامل
مع العمل من المنزل أو فقدان الوظائف والعمل كمدرسين لألطفال .ومن ث ّم فإننا نقدم لكم
بعض التمارين التي قد تساعدكم على االعتناء بأنفسكم.



التبرعات ألجهزة  - Chromebookتريد مدارس  JCPSضمان وصول جميع الطالب إلى
جهاز كمبيوتر ،ومن ث ّم فقد أطلقت حملة لشراء المزيد من أجهزة  Chromebookللعام
الدراسي المقبل .لقد قدّم كل من  Rally’sو  Passport Health Planو Help Us
 Grow Foundationمساهمات كبيرة بالفعل .فإذا كنت ترغب أنت أو مؤسستك أو شركتك
"تبرع".
"تبرع" ،ثم حدد َّ
في التبرع ،فاتبع هذا الرابط وانقر على مربع ُّ

إذا كانت لديك أية أسئلة ،فيُرجى عدم التردد في االتصال بمدارس  JCPSعلى رقم .313-HELP
نشكرك على تشجيع طفلك على البقاء على اتصال مع معلمه (معلميه) وبذل قصارى جهده أثناء .NTI
مع وافر التحية،
إدارة االتصاالت بمدارس JCPS
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