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 استبيان األسرة

خطط مدرستنا لعودة محتملة إلى التعلّم بشكل شخصي تحت النموذج الهجين، نحن نطلب المساعدة من  من أجل توفير المعلومات من أجل

األسر. يتوجب أن تكون كل أسرة قد قامت باستالم بريد إلكتروني يطلب منكم مشاركة ما إن كنتم تفضلون أن يقوم أطفالكم بالعودة إلى 

بإشارة  تقومبعد. في حال عدم قيامكم باختيار ما، فإن منطقة التربية المدرسية سوف التعلّم بشكل شخصي أو االستمرار في التعلّم عن 

اختياركم على أنه النموذج الهجين. بما أننا نحتاج إلى معلومات محددة من أجل كل طالب، روابط االستبيان تم إرسالها عبر البريد 

رسال الرسائل إلى الشخص الذي تم تعيينه في القوائم كشخص االتصال اإللكتروني إلى ولي أمر واحد فقط في كل وحدة منزلية. لقد تم إ

(. الرجاء التحقق من مجلدات البريد المهمل غير المهم )جنك أو Infinite Campusاألول ألسرتكم ضمن برنامج اإلنفينيت كامبوس )

قيامكم باستالم استبيان، الرجاء االتصال معنا على  م. في حال عد east@k12insight.comمن أجل بريد إلكتروني من  سبام(

( من أكتوبر/ تشرين 14لمدرسة كي يكون بإمكاننا المساعدة.  سوف يتم إغالق االستبيان في منتصف ليل يوم األربعاء، الرابع عشر )ا

 األول.

 

 النموذج الهجين

( بريد إلكتروني تسألني عن تفاصيل حول النموذج الهجين لروزا باركس.  ليس بمقدوري اإلجابة 100لقد قمت باستالم أكثر من مئة )

ئلة التي تم سؤالها في هذا الوقت حتى نحصل على البيانات من استبيان منطقة التربية المدرسية الذي قمتم باستالمه في على بعض األس

فتها.  ما يلي ات معكم أثناء قيامي بمعريوم الجمعة.  أنا أتفهم مخاوفكم وأسئلتكم.  هدفي األول هو الشفافية وسوف أقوم بمشاركة المعلوم

 اإلجابات عن األسئلة التي تكرر سؤالها في الرسائل اإللكترونية التي استلمتها. هو بعض

  حال اختياركم للهجين، فقد قامت مقاطعة فاييت بخلق معادلة رقمية عبر اإلنفينيت كامبفي( وسInfinite Campus من أجل تقسيم )

الطالب إلى مجموعتين متنوعتي المعلومات السكانية.  المجموعة )أ( سوف تقوم بالدوام في المدرسة في أيام االثنين والثالثاء وسوف 

تقوم بالدوام في المدرسة وسوف  االثنين والثالثاء سوف تكون عن بعد في أيام( بالمجموعة )تكون عن بعد في أيام الخميس والجمعة. 

. في حال امتالككم لعدة . األربعاء سوف يكون يوم تنظيف عميق وسوف يقوم جميع الطالب بالعمل عن بعدالخميس والجمعةفي أيام 

 أطفال في وحدتكم المنزلية، سوف يقومون بالذهاب إلى المدرسة في نفس األيام. ال يمكن لألهل طلب أي مجموعة يتم وضعهم فيها.

 

  سوف يبدأ ركوب حافالت المدرسة في 2:25-7:35سوف يكون وقت بدء الدوام للتعلّم الشخصي ضمن النموذج الهجين هو من .

.  تم تحديد األوقات من قبل منطقة التربية 7:15يمكن لراكبي السيارات والسائرين على األقدام الوصول في الساعة   .7:05الساعة 

 المدرسية من أجل السماح بتنظيف الحافالت المدرسية بين دوراتهم.

 

 فإنكم سوف تبقون مع ذلك االختيار.عن بعد اختيار النموذج الهجين أو التعلّمبناء على اعتقادي فإنه متى قمتم ب ، 

 

 أنا أتفهم طقة التربية المدرسية من أجل أنماط التوجيه التعليمي، من المحتمل بأن يتم تغيير معلم طفلكم. مع الخيارات التي توفرها من

 هذا هوالمسبب رقم واحد للقلق لدى أهالينا.  أنا أحب أن أقوم بإبقاء جميع الطالب مع المعلمين الذي قد قاموا ببناء روابط الصلة معهم

إنه التعلّم عن بعد، ف معمنذ بدء المدرسة. أنا أظن بأن هذا األمر هو أولوية، ولكن مع عرض منطقة التربية المدرسية للنموذج الهجين 

. سوف يتم صنع القرارات بناء على كمية الطالب يتوجب على المدارس وضع خطط تقوم بمالئمة كل من خيارات التوجيه التعليمي

اراتنا التي سوف الذين يقومون في كل مرحلة صف باختيار النموذج الهجين أو التعلّم عن بعد.  سوف تقوم هذه البيانات بقيادة قر

 لتوجيه التعليمي.شكل ا نصنعها حول كيف سوف يكون



 

 درسية هو العودة إلى ه التعليمي الهجين بالدوام.  هدف منطقة التربية المنحن ال نعلم طول المدة الزمنية التي سوف يستمر فيها التوجي

 التوجيه التعليمي بشكل كامل يومي متى أصبح القيام بذلك آمناً.

 

  خالل أيام تعلّمهم عن بعد.  بالقيام بهفي حال اختياركم للنظام الهجين، فقد كان هناك العديد من األسئلة حول ما سوف يقوم الطالب

ث الحي المباشر للدروس خالل اليوم بأسره خياراً للمنطقة المدرسية تحديد كيف سوف يبدو ذلك. ال يكون البنحن نعمل بجد على 

عن بعد مع تعلم التعلّم بسبب قضايا اإلنترنت وسعة استطاعة باقة االتصال. من الممكن أن يكون هناك بعض من البث المباشر في أيام 

مساعدة في واجباتهم. مرة أخرى، هذا  غير متزامن باإلضافة إلى ساعات المكتب وأوقات التحقق من وضع الطالب كي يقوموا بتلقي

 كله هو عرضة للتغيّر وفق نتائج استبيان األهل.

 

 ل "بوتقات". ولكن، منطقة التربية المدرسية تقوم بفصل الطالب بناء على يأنا أقدر بأن العديد من األسر يعملون سوياً من أجل تشك

 طلب إبقاء مجموعة محددة من الطالب سوياً في أيام التعلّم بشكل شخصي.المعايير التي ذكرتها أعاله. ال يتوافر موضوع قيام األهل ب

 

  سوف تتم مشاركة خطة صحة وسالمة قبل تاريخ العودة إلى المدرسة. متى ما قمت باستالم البيانات من االستبيان، سوف أقوم بوضع

امتالككم ألية أسئلة إضافية، الرجاء عدم التردد عن  التفاصيل النهائية على خطط التعليم الهجين وسوف أقوم بمشاركتها معكم. في حال

 إرسال بريد إلكتروني لي.

 


