 7أبريل 2020
عائﻼت مدارس  JCPSالكرام،

لقد عدنا إلى المدارس! وإننا لنعلم أن أطفالكم شغوفون لمعاودة اﻻتصال بمعلميهم وزمﻼئهم مع استئنافنا للعام الدراسي
 2019-2020اليوم باستخدام التعليم غير التقليدي ) .(NTIكما أن المعلمون مشغولون بالتواصل مع الطﻼب ومع بعضهم
البعض ،ﻻكتشاف التكنولوجيا الجديدة وإعداد خطط الدروس لﻸسابيع القليلة القادمة في المنزل .ولكن اﻷهم من ذلك أنهم
متفهمون ومرنون ومستعدون لدعم أطفالكم بأي طريقة ممكنة لجعل تجربة  NTIإيجابية قدر اﻹمكان .ومع وضع هذا اﻷمر
في اﻻعتبار ،فيما يلي بعض التحديثات من مدارس :JCPS











إن العائﻼت التي نجحت في طلب أجهزة  Chromebookيجب أن تستلم تلك اﻷجهزة بحلول نهاية اﻷسبوع أو
بداية اﻷسبوع المقبل .فقد أرسلنا عبر البريد حوالي نصف الكمية المقدرة بحوالي  20000جهاز كمبيوتر والتي
وافقنا على توزيعها على العائﻼت في برامج الغداء المجاني أو المنخفض التكلفة أو برامج التعليم اﻻستثنائي لﻸطفال
) .(ECEسنتصل بعائﻼت  ECEللتأكد من أن لديهم جهاز  Chromebookأو جهاز كمبيوتر آخر في المنزل
للمشاركة في جلسات العﻼج الفردي عبر اﻹنترنت وكذلك في العمل المدرسي .وﻻ نزال نضع خطة لتوزيع نقاط
اﻹنترنت الساخنة لعائﻼت  ECEالتي تحتاج إليها.

إذا لم يكن جهاز  Chromebookقد وصلك حتى اﻵن أو إذا لم يكن لديك جهاز كمبيوتر في منزلك ،فﻼ داعي
للقلق .ستستمر مشاركة طفلك في  NTIمن خﻼل ال ُنسخ الورقية للوحات اﻻختيار التي بها العديد من التمارين
الصفية التي يقوم بها الطﻼب .ويمكن استﻼم تلك اﻷجهزة في أكثر من  60موق ًعا من مواقع غذاء الطوارئ .ويمكن
أي ً
ضا الوصول إلى لوحات اﻻختيار على هاتفك الخلوي على:
 .https://apps.jefferson.kyschools.us/orchard/JCPS -Choice-Board-Portalوسيقدم
المعلمون للطﻼب هذا اﻷسبوع المزيد من التوجيهات التي تخص جميع المتعلمين.
ابتدا ًء من يوم اﻷربعاء المقبل 15 ،أبريل ،ستتوفر مجموعات كاملة مطبوعة من التمارين اﻷكاديمية في مواقع
الغذاء باﻹضافة إلى لوحات اﻻختيار.
تفضل بزيارة هذا الموقع إذا كنت بحاجة إلى دعم فني أو إذا كانت لديك أسئلة أخرى تتعلق بتقنية المعلومات.
يمكنك إيجاد مدرسة طفلك ومعلمه وعمله المدرسي بالنقر هنا .فهذا موقع مهم ج ًدا لك ولطفلك .وهذه هي صفحة
 JCPS NTIالرئيسيةhttps://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home :
لقد سمع العديد من أطفالكم بالفعل من معلمهم )معلميهم( .إذا كان لدى الطﻼب أسئلة حول واجبات  NTIالمدرسية
وكانوا ﻻ يتواصلون مع المعلم بطريقة ما بحلول نهاية هذا اﻷسبوع ،يُرجى التواصل مع المعلم .وإذا لم يحالفك
الحظ ،فاترك رس الة هاتفية في مدرسة طفلك وسيرد شخص ما على مكالمتك.
يعمل مدرسونا بجد ،ويتأقلمون مع اﻷشياء الجديدة ويتعلمونها أثناء استعدادهم لﻸيام اﻷولى من التدريس من المنزل
للطﻼب في المنزل .جانين هوجان معلمة في الصف اﻷول في مدرسة  Maupin Elementaryاﻻبتدائية:
.https://www.youtube.com/watch?v=I5bSlIu4RSc&t=5s
شكرً ا لك على جعل  #WeAreJCPSatHomeموضو ًعا رائجً ا اليوم على وسائل التواصل اﻻجتماعي! إذا
كنت ﻻ تتابعنا على وسائل التواصل اﻻجتماعي ،فتأكد من اﻻطﻼع على اﻷمور كافة في مدارس  JCPSعلى
) Facebookمدارس مقاطعة جيفرسون العامة( ،و ) ،Twitter (@JCPSKYو Instagram
).(@JCPSKY

نأمل أن تجيب رسائل البريد اﻹلكتروني المتكررة هذه على معظم أسئلتك ،لتجعلك على اطﻼع دائم بما يجري في JCPS
وبكيفية ﱡ
تأثر طفلك خﻼل هذه الفترة الصعبة من تاريخنا .يُرجى التحلي بالذكاء والحفاظ على صحتك وتشجيع طفلك على بذل
قصارى جهده اﻵن بعد أن عاد إلى المدرسة )من المنزل(.
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