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عائﻼت مدارس  JCPSالكرام،

إننا نأمل أن تكون أنت وطفلك جاهزَ ين ﻻستئناف الدراسة في المدرسة ،حتى لو لم تكن هذه "المدرسة" عبارة عن
مبنى به كافتيريا وخزائن ،بل كانت في منزلك .يبدأ التدريس غير التقليدي يوم الثﻼثاء لجميع طﻼب مدارس .JCPS
وهذا هو البرنامج الدراسي الذي يتعين على اﻷطفال القيام به في المنزل .حيث يقوم المدرسون واﻹداريون بعقد
سخ الورقية من اﻷعمال
اجتماعات عبر اﻹنترنت وإعداد خطط للدروس والتعرف على موقع  NTIاﻹلكتروني والنُ َ
ونظرا ﻷننا سنُط ِلق  NTIهذا اﻷسبوع ،إليك بعض اﻷشياء التي تحتاج إلى معرفتها:
المدرسية.
ً












وسيتواصل المعلمون مع الطﻼب خﻼل هذا اﻷسبوع لشرح ما يتوقعونه منهم خﻼل  .NTIفإذا لم يكن طفلك
قد سمع بهذا اﻷمر من ُمعلم أو شخص ما في مدرسته بحلول نهاية اﻷسبوع ،يُرجى اﻻتصال بالمدرسة أو
ال ُمعلم .وعند اﻻتصال بالمدرسة ،قد تسمع التسجيل بعد ساعات العمل على البريد الصوتي .فما عليك سوى
ترك رسالة وسيتصل بك شخص من المدرسة.
وأما الذين لديهم أجهزة كمبيوتر في المنزل ،ففيما يلي موقع  NTIالتابع لمدارس :JCPS
 .https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/homeويحتوي هذا الموقع على
كثير من المعلومات حول التنقل في صفحات الويب ومساعدة طفلك .في هذه الصفحة ،انقر فوق برنامج
 NTIالمطلوب للوصول إلى العمل المدرسي الخاص بمدرسة طفلك وصفه .ويمكن إيجاد هذا العمل على
رابط بوابات  NTIاﻹلكترونية بالمدرسة.
وﻻ تزال النسخ المطبوعة من لوحات اﻻختيار متاحة هذا اﻷسبوع في أكثر من  60موقعًا من مواقع أغذية
الطوارئ في جميع أنحاء مدينة لويزفيل .وهذه تمارين أكاديمية يمكن للطﻼب القيام بها في المنزل .وابتدا ًء
من  13أبريل ،ستتوفر حزم تحتوي على نسخ مطبوعة من أعمال الدورة التدريبية الخاصة بمستوى الصف
في مواقع اﻷغذية .وسيتواصل المعلمون مع الطﻼب حول العمل من خﻼل النسخ الورقية أو عبر اﻹنترنت.
ظهرا.
كما أن مواقع اﻷغذية مفتوحة أيام اﻻثنين واﻷربعاء والجمعة ،من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة 1
ً
لقد انتهت الفترة الزمنية المحددة للعائﻼت في برنامج الغداء المجاني والمخفض أو برنامج تعليم اﻷطفال
اﻻستثنائي ) (ECEلطلب جهاز  Chromebookمن مدارس  .JCPSفقد تم إرسال رسائل بريد إلكتروني
إلى العائﻼت التي تمت الموافقة عليها لتلقي جهاز  Chromebookوبدأ إرسال اﻷجهزة.
تخطط مدارس  JCPSلتوفير  6000نقطة اتصال  Wi-Fiلعائﻼت  ECEالذين ليس لديهم اتصال باﻹنترنت
حاليًا .حيث سيسمح ذلك لﻸطفال ذوي اﻻحتياجات الخاصة بمواصلة جلسات العﻼج وتلقي خدمات التعليم
الفردي عبر اﻹنترنت .وستتلقى هذه العائﻼت تعليمات حول كيفية طلب نقطة اتصال .Wi-Fi
لقد كان الموظفون في العديد من مدارسنا ينظمون مواكب سيارات في اﻷحياء ويبحثون عن طرق فريدة
أخرى ليبيِّنوا لطﻼبنا وعائﻼتنا أننا نفتقدهم جدًا .إليك مقطع فيديو ممتع من موظفي مدرسة Barret
 ،Middle Schoolوهو مثال لموظفي  JCPSالذين يحاولون التفاعل مع الطﻼب في هذا الوقت العصيب:
.https://youtu.be/Qt-ikKea4VQ
ضا .استخدم وسم  #WeAreJCPSAtHomeو
نريد مشاركة مقاطع الفيديو والصور الخاصة بطﻼبك أي ً
 @JCPSKYإذا نشرت شيئًا على وسائل التواصل اﻻجتماعي.

إننا نعلم أن المعلمين واﻹداريين والعائﻼت والطﻼب سيواجهون بعض التحديات عندما نطبق  NTIعلى ما يقرب من
 100000طالب .لقد خلصت المناطق التعلمية الحضرية الكبيرة اﻷخرى إلى أن اﻷمر صعب للغاية .ولكننا نؤمن بأن
ما نقوم به هو اﻷمر الصحيح الذي يجب القيام به – وأنه ينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على تقدم اﻷطفال
وتعلمهم  -في وقت صعب في تاريخنا.

