أعزائي عوائل و أولياء امور الطلبة في مقاطعة كنك و كوين
وافق مجلس إدارة مدارس كنك وكوين اليوم األربعاء يوليو 2020 ، 15على خطط إعادة فتح مدارس كنك
و كوين الحكومية للسنة  ,2020 -2021الخطة جاءت تتويجا لعمل فرق المهام لكنك وكوين وبيانات
االستفتاء من الطالب وأولياء األمور والموظفين ومساهمة مجلس مدارس كنك وكوين وقد تم هذا العمل
خالل الشهر الماضي باتباع إرشادات كوفيد  19للسالمة باإلضافة الى الوثائق والتوصيات الدارة التعليم
في فيرجينيا الخاصة بانعاش واعادة ترتيب وتطوير البرامج والجداول العادة فتح مدارس كنك و كوين.

التغيرات في الجداول وخيارات اولياء االمور في اعادة فتح المدارس لخريف 2021-2020

الخيارات للمرحلة االبتدائية PK-7
 .1تسجيل الطالب -الخيار رقم  :1سيتم منح جميع اآلباء خيار تسجيل ابنائهم( الطالب ,الطالب) في
جدول زمني مختلط (الشخصي والتعليم عن بعد عبر االنترنت) .سوف يقسم عدد طالب المدرسة إلى
النصف بحيث يمكن أن يحضر  ٪50من الطالب شخصيا في واحد من االوقات وستكون هناك مجموعتان
من الطالب:
المجموع  Aوالمجموعة -- B

يرجى االطالع على الرسم البياني أدنا

 . 2تسجيل الطالب خيار رقم  :2سيتم منح جميع اآلباء خيار تسجيل ابنائهم (الطالب ,الطالب) في التعلم
االفتراضي بنسبة  ٪100هذا الخيار يعني أن الطالب لن يحضروا لمدارسهم االبتدائية كمدرسة كنك و
كوين االبتدائية ولوسن ماريوت البتدائية بل سيشارك في الدراسة من خالل برنامج فرجينيا االفتراضي.
سيمكن هذا الخيار العائالت التي ال تشعر بالراحة من إرسال طالبها إلى المدرسة شخصيا من االستمرار في
تلقي التعليمات من خالل منصة افتراضية لديها مع دعم المعلم .يمكن الولياء االمور الذين يرغبون في
تسجيل ابنائهم بدوام كامل في التعليم االفتراضي( عبر االنترنت) االتصال بممثل المدرسة,

لكنك وكوين االبتدائية على الرقم8047855830
ول لوسن ماريوت االبتدائية على الرقم  . 8047693116ابتداءا من يوم االثنين يوليو2020 .27

جدول المدارس االبتدائية:
الخميس والجمعة
مجموعة(50%). B
حضور الطالب شخصيا في
مدارس ا
كنك وكوين
مجموعة(50%). A
المشاركة عن طريق
.االنترنت
التنظيف والتعقيم والتطهير
من قبل موظفي الصيانة
والحراسة في مدارس كنك
وكوين

االربعاء

االثنين و الثالثاء
مجموعة (50%). A
الحضور الطالب شخصيا
 .في مدارس كنك وكوين

تشارك المجموعات  Bو Aيالتعلي م عبر االنترنت
والحضورللطالب

المعلمون :يتابعون خطة التدريس وحضور
الطالب في التعليم االفتراضي
التنظيف والتعقيم والتطهير من قبل موظفي
الصيانة والحراسة في مدارس كنك وكوين

مجموعة(50%). B
المشاركة عن طريق
االنترنت
التنظيف والتعقيم والتطهير
من قبل موظفي الصيانة
والحراسة في مدارس
كنك وكوين

سيقوم مستشارو المدرسة  ،واإلدارة  ،والمعلمون بجدولة وتصنيف الطالب في مجموعتين هي  Aو B
وحسب االيام المحددة .يرجى العلم أنه سيتم وضع الطالب من نفس األسرة معا في نفس الصف (للمرحلة
االبتدائية أو الثانوية)

الصفوف الثانوية من الصف الثامن إلى الثاني عشر
 -1تسجيل الطالب -الخيار رقم  :1سيُتاح لجميع اآلباء خيار تسجيل ابنائهم( الطالب ,الطالب) في جدول
هجين -شخصي وجدول تعليمي عن بُعد اي عبر االنترنت.
ستقوم ادارة مدارس كنك وكوين بتقسيم عدد طالب المدرسة إلى النصف بحيث يمكن حضور  ٪50من
الطالب شخصيا في واحد من االوقات
سيصنف الطالب A / B / Cكما يلي = Aالصف الثامن  , ,الصف العاشروالثاني عشر= Bوالتاسع والحادي عشر=,C

يرجى االطالع على الرسم البياني أدناه

 -2تسجيل الطالب الخيار رقم

:2

سيُتاح لجميع اآلباء خيار تسجيل ابنائهم( الطالب ,الطالب) في التعليم افتراضي بنسبة .٪100
وسيشاركون في الدراسة من خالل برنامج فرجينا االفتراضي(عبر االنترنت) .يعني هذا الخيار أن الطالب لن يحضروا
فعال الىالمدرسة الثانوية المركزية

سيمكن هذا الخيار العائالت التي ال تشعر بالراحة من إرسال ابنائهم إلى المدرسة شخصيا من االستمرار في
تلقي العلم من خالل المنصة االفتراضية في متابعة المعلم .يمكن للوالدين الذين يرغبون في تسجيل ابنائهم
( الطالب ,الطالب) في خيار االفتراضي بدوام كامل االتصال
بالسيدة إيرين كرين  ،مستشار مدرسة الثانوية المركزية على الرقم  8047856102ابتداء من يوم اإلثنين يوليو. 2020 27

جدول الثانوي
الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين
B

A

C

B

A

A

C

B

A

C

C

B

A

C

B

B

A

C

B

A
C

تغييرات أخرى
 .التغيير في تاريخ البدء للسنة الدراسية  :-2020سيكون أول يوم دراسي للطالب  ،يوم الثالثاء ،
 8سبتمبر  .2020 ،يطبق هذا التغييرابتداءامن  31أغسطس  2020من أجل توفير وقت إضافي للمعلمين
والموظفين للتدريب والتحضير باإلضافة إلى ضمان تجهيز جميع المباني بالعناصر الالزمة لدعم بيئة
تعليمية آمنة وصحية.

 .نهاية اليوم الدراسي لطالب المدارس االبتدائية :ينتهي اليوم الدراسي لطالب المرحلة االبتدائية
الساعة  1:00مساء .هذا التغيير في الجدول الزمني يعني أن طفلك سيصل إلى المنزل في وقت ابكرواقرب.
والسبب في هذا التغيير هو دعم االحتياجات النفسية واالجتماعية للطالب األصغر سنا وتعزيز بروتوكوالت
التخفيف والتباعد .كما أنه سيوفر وقت إضافيا لتنظيف وتعقيم لليوم التالي .

لماذا تبدأ السنة بالجدول المختلط (الهجين) ؟
سيزود الجدول الزمني المختلط الطالب بخبرات الفصول الدراسية التقليدية (يومين في األسبوع) جنبا
إلى جنب مع أنشطة التعلم عن بعد (ثالثة أيام في األسبوع) في بداية العام الدراسي ,الجدول الهجين يعتمد
على االلتزام بالصحة والسالمة للطالب والموظفين خالل فترة جائحة كورونا ,يدعم هذا النموذج أحجام
الصفوف األصغر لتعزيز التباعد الجسدي ؛حيث يتطلب من الطالب والموظفين ارتداء أغطية الوجه
والحفاظ على ستة أقدام من المسافات البعيدة ؛ ويسمح للطالب بالتباعد االجتماعي في الباصات اثناء نقلهم
مع ارتداء أغطية الوجه المطلوبة.
 .سيطلب من اآلباء الذين يختارون تسجيل ابنائهم( الطالب ,الطالب) في الجدول المختلط (الهجين) إجراء
الفحوصات الصحية اليومية قبل إرسال ابنائهم اإلى المدرسة.
سيقوم موظفومدارس كنك و كوين بالفحص الصحي للطالب قبل وعند الوصول إلى المباني المدرسية .ا
يجب على جميع األفراد البقاء في المنزل وطلب المساعدة الطبية عندظهور لألعراض التالية :الحمى
والقشعريرة -السعال الجاف -ضيق التنفس -اإلرهاق -وآالم العضالت والجسم –الصداع- -فقدان الطعم أو
الرائحة -التهاب الحلق واحتقان أو سيالن األنف -الغثيان والقيء واإلسهال  ،إلخ .سيتم إرسال أي طالب و
 /أو موظف لديه درجة حرارة أعلى من المعتاد إلى المنزل على الفور.

أن هدف ادارة مدارس كنك وكوين الحكومية هو إعادة الطالب إلى المدرسة للدوام التقليدي وبسعة ٪100
 ،من االثنين الى الجمعة وانها تدرك المخاوف المستمرة فيما يتعلق بسالمة وصحة كل من الطالب
والموظفين.

يرجى مالحظة أن إغالق المدارس (مؤقت  /أو طويل األجل) قد يحدث على الفور ودون سابق إنذار
للحماية والسالمة العامة .يجب أن يكون لدى العائالت خطة طوارئ عندما يحدث إغالق المدرسة المفاجئ.

سنقوم بالمتابعة والمراقبة نحن والمجلس المدرسي لخطة إعادة االفتتاح ونعيد تقييمها على أساس
مستمر بتطبيق توجيهات من الموسسة الصحية ووزارة التعليم في فرجينيا وإدارة الصحة.ان صحة
وسالمة وعافية طالبنا وموظفينا هي أولويتنا األولى في جميع األوقات .أقدر دعمكم وصبركم ،
وكما أرحب بأسئلتكم و اقتراحاتكم خالل هذه الفترة العصيبة.

المخلصة لكم دوما
كارول ب.كارتر ،
مشرف القسم
مدارس كنك وكوين الحكومية

