
التعّلم عن بعد
نحن نؤمن في مدارس مقاطعة فاييت العامة بأن أفضل طريقة من أجل تغذية وتنمية النجاح األكاديمي والصحة والرفاهية العامة لطالبنا هي عبر 

إبقائهم ضمن حرم المدارس مع قدرة الوصول والنفاذ إلى المعلّمين والمربين الراعين ووسائل الدعم المحيطة بهم.  نحن ندرك أيضاً بأنه من 
الممكن لقيود ومقتضيات الكوفيد- تسعة عشر أن تخلق ظروفاً تتطلب تحويالً مؤقتاً إلى التعلّم عن بعد..

سوف يستمر قادة منطقة التربية المدرسية والمدارس بمراقبة حاالت الكوفيد- تسعة عشر، باإلضافة إلى حاالت غياب الطالب والكادر.  نحن 
ملتزمون بصنع القرارات بشكل مفّصل لكل حالة مدرسة على حدى بناء المعلومات المتوافرة األكثر حداثة.

من الممكن أن يتم أخذ التعّلم عن بعد بعين االعتبار تحت أي من الظروف التالية:
التفشي الواسع للمرض ضمن مجتمع المدرسة المحلي 	 

عدم القدرة على ملء وتغطية نسبة مئوية ال يمكن إدارتها من حاالت غياب المعلّمين	 

 إعاقة غيابات أفراد الكادر المصّنفين األساسيين لقدرة المدرسة على العمل بسالمة	 

قبل التحويل إلى التعلّم عن بعد، سوف نقوم ببذل كل جهد ممكن من أجل تأسيس إجراءات مؤقتة يمكن للمدرسة تبنيها من أجل المحافظة على 
البيئات التعليمية اآلمنة والمنّمية باإلضافة إلى نشر وإرسال كادر خدمات الدعم الخاص بمنطقة التربية المدرسية من أجل المساعدة.  سوف 

نستمر في المحافظة على بقاء مدارسنا مفتوحة بشكل منتظم بأكبر قدر ممكن طالما كّنا على ثقة أنه بإمكاننا القيام بذلك بشكل آمن.

في حال قيام مدرسة ما باالنتقال إلى التعّلم عن بعد بشكل مؤقت:
سوف يتم إعالم األسر من قبل منطقة التربية المدرسية عبر البريد اإللكتروني، االتصال الهاتفي، والرسائل النّصية.  سوف تتم مشاركة 	 

اإلعالنات أيضاً على موقع التربية المدرسية على اإلنترنت وعبر وسائل اإلعالم المحلي.  هدفنا هو القيام بالمراسالت للتعبير عن 
التغييرات قبل وقت ال يتجاوز السادسة عصراً من اليوم الذي يسبق اليوم الذي سوف يبدأ فيه التعلّم عن بعد.

سوف يقوم كادر المدرسة بتوفير التفاصيل لألهل حول الجداول والتوجيه التعليمي.	 

سوف تكون وجبات الفطور والغداء المغلّفة متوافرة من أجل استالمها من الرصيف خارج مبنى المدرسة بشكل يومي بين الساعات 11 	 
ص و 12 ظ من أجل الطالب المسجلين في تلك المدرسة.

سوف تكون المساعدة التقنية متوافرة عبر االتصال على 4410-381-859  في األيام من االثنين إلى الجمعة بين الساعات 8 ص و 	 
4:30 ظ.

 سوف تتوافر وسائل دعم الصحة النفسية ووسائل الدعم االجتماعية العاطفية، أو المساعدة في االحتياجات األخرى على 	 
 . www.fcps.net/gethelp

سوف تتوافر خدمات من أجل الطالب المحتاجين لإلشراف و/أو المساعدة أثناء فترة التعلّم عن بعد المؤقت عبر شراكة مع ال 	 
YMCA مقابل مبلغ رمزي.  سوف يتم توفير التفاصيل لألسر في حال دعت الظروف لحاجة هذا الوضع.
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الرجاء األخذ بالعلم: في مدارس مقاطعة فاييت العامة فإنه سوف يتم حفظ مصطلح “التوجيه التعليمي غير التقليدي أو  NTI” من أجل أيام الطقس 
و “التعلّم عن بعد” سوف ينطبق على االنتقال المؤقت إلى التعلّم من المنزل نتيجة الكوفيد- تسعة عشر.
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