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أين يمكنني العثور على نسخة من اإلجتماع العام ألولياء األمور؟
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كيف سنتخذ القرار حول متى يجب فتح المدارس للحضور الشخصي؟
● هل سيتم عرض إختيار؟
● هل سنتبع ما تتخذه مدارس ناشفيل العامة MNPS؟

إننا نعتمد على المعلومات التي تردنا من األسر والموظفين إلى جانب
اإلرشادات من الوالية وخطة إعادة اإلفتتاح لرئيس بلدية مدينة ناشفيل.
وسنأخذ خطط إعادة إفتتاح مدارس  MNPSبعين اإلعتبار ،لكننا لن نتبع
بالضرورة ما تتخذه مدارس  .MNPSإننا نركز جهودنا حاليا على ضمان
وضع برنامج تعلم قوي لكل طالب وأسرة.

في شأن التعلم عن بعد ،ما الشكل الذي سيتخذه الجدول الزمني اليومي؟ ما يقوم فريقنا حاليا بوضع خطط تعلم عن بعد سنكشفها في األسابيع القادمة،
بما في ذلك عينة للشكل الذي ستتخذه الجداول الزمنية اليومية عبر درجات
الشكل الذي سيتخذه عبر المدارس ودرجات الصف؟
الصف.
هل سيكون ألولياء األمور خيار بين التعلم عن بعد والتعلم بالحضور
الشخصي ،وهل سنتمكن من تغيير اإلختيار إذا لم يكن ذلك مناسبا؟

إننا نعد لتزويد كل طفل بخطة راسخة للتعلم عن بعد .وسنقدم خيارا للتعلم
بالحضور الشخصي؛ إال أنه ليس من الواضح متى سيكون ذلك خيارا
لمنطقتنا ويشكل ذلك أكبر مصدر لوضع غير مؤكد .وسنتخذ ذلك القرار
بينما نركز على سالمة وصحة طالبنا وأسرنا.

ما هي الخطة الحالية للتعلم عن بعد؟ كيف ستتم؟

يقوم فريقنا األكاديمي بوضع خطة راسخة للتعلم عن بعد ،وهي تشمل
التدريس المتزامن وغير المتزامن .ويعني التدريس المتزامن أن الطالب
سيحضرون معا إلكترونيا مع مدرسهم وصفهم .أما التدريس غير
المتزامن ،فيعني أن على الطالب أن يقوموا ببعض التعلم بمفردهم .كما أننا
نضع حاليا إجراءات توجيهية للتعلم عن بعد من أجل دعم األسر والطالب
وضمان إرتياح الجميع إلستخدام مختلف منابر وبوابات التكنولوجيا.

هل سيحصل كل طالب على جهاز كمبيوتر محمول ،حتى لو كان لدي
أطفال متعددون في مدارس KIPP؟

نعم .إننا ملتزمون بالتكنولوجيا بنسبة  1مقابل  .1ولدينا ما يكفي من أجهزة
 Chromebooksالمتوفرة اليوم لتزويد نحو ثلثين من الطالب بجهاز.
وقبل شهرين ،طلبنا أجهزة  Chromebooksإضافية كي نبلغ نسبة 1
مقابل  1فور وصولها .وبسبب التأخير العالمي في توفر أجهزة التعلم عن
بعد ،من الممكن أن تصلنا أجهزة  Chromebooksاألخيرة بعد 4
أغسطس/آب ،لذا نحن نضع أيضا خططا أخرى لدعم التعلم في حال تأخر
تلك األجهزة األخيرة .وبناء على بيانات إستطالع األسر في الربيع ،لقد قمنا
أيضا بشراء أجهزة نقاط إتصال يجب أن تصل في أسبوع  6يوليو/تموز،
باإلضافة إلى هدف رامي إلى ضمان وصول  %100من الطالب إلى
المورد اإللكترونية للتعلم عن بعد.

في شأن التعلم عن بعد ،كيف سيتم تقييم طفلي وما الشكل الذي سيتخذه
المنهج الدراسي؟ إن قلق من أن تعلم طفلي سيستمر بالتراجع.

هذا يقلقنا أيضا .وستشمل خططنا للتعلم عن بعد تقييمات للطفل ونسب
حضوره وعالماته .وسنطلعكم على المزيد عن هذه الخطط في األسابيع
القادمة.

في شأن التعلم عن بعد ،كيف ستقومون بدعم الطالب بالتعليم الفائق
وخطط التعليم الفردية []IEP؟

هذا سؤال هام نقوم حاليا بالنظر فيه في إطار الخطط العامة التي نقوم حاليا
بوضعها للتعلم عن بعد .ونحن نعلم أننا سنقدم الدعائم للطالب ذوي خطط
التعليم الفردية [ ،]IEPوننظر حاليا في تفاصيل كيفية القيام بذلك.
وسنزودكم بمزيد من المعلومات في األسابيع القادمة.

هل سيتم تزويد وسائل النقل إذا كان حضور مدارسنا إلكترونيا وشخصيا؟
● كيف ستحافظون على سالمة األطفال في الباص؟

عندما تعيد المدرسة فتح أبوابها أمام الحضور الشخصي ،إننا نخطط
لتشغيل باصات المدرسة بصفة معينة وبطريقة مماثلة إلجراءات التشغيل
قبل فيروس كوفيد .وسنضم إجراءات سالمة مثل زيادة التنظيف ،وفتح
النوافذ لزيادة التهوية ،وإلزام جميع الطالب بإرتداء األقنعة ،وتفرقة
الطالب إلى أبعد حد ممكن.

كم طفل سيكون في قاعة الدراسة؟

خالل العمليات العادية ،تتضمن معظم قاعات دراسة مدارس KIPP
 Nashvilleما بين  35-25طالبا ،حسب مستوى درجة الصف .ويمثل
هذا العدد تحديا أمامنا عندما نفكر في إنشاء الفرص للتباعد اإلجتماعي في
قاعة الدراسة .وال توصي مراكز ضبط األمراض [ ]CDCعددا أقصى
للطالب لكل قاعة دراسة ،لكنها توصي بإبعاد المناضد على مسافة  6أقدام
إذا كان ذلك ممكنا ،لكن ليس لدينا ما يكفي من المسافة في قاعات الدراسة
التي يشغلها الطالب بكاملها.

ما هو اإلجراء التي سيتم إتخاذه إذا تم إثبات وجود حالة إصابة بالفيروس
في المدرسة وكيف سيتم إخطار األسر؟

عندما نعود إلى الحضور الشخصي في المدرسة ،إذا تم إثبات وجود حالة
إصابة بالفيروس في المدرسة ،تتمثل خطتنا بإخطار األسر عبر رسالة
وبريد إلكتروني ونص.

هل سيضطر الطالب إلى إرتداء األقنعة وكيف نضمن أن يستمر األطفال
في إرتدائها طوال اليوم؟

نعم .عندما نعود إلى الحضور الشخصي في المدرسة ،على جميع الطالب
والموظفين إرتداء األقنعة .وسيتطلب أصغر طالبنا التوعية والدعم في كل
من المدرسة والمنزل .وباإلضافة إلى ذلك ،على كل زائر للمبنى أن يرتدي
قناعا ولن يتم السماح بدخول أي زوار لألماكن التي تتجاوز المكتب
الرئيسي.

كيف ستتعاملون مع األطفال/الموظفين المرضى إذا لم يكن هناك أي
موظف تمريض في المدرسة؟

عندما نعود إلى الحضور الشخصي في المدرسة ،تشمل خطتنا تخصيص
أماكن ضمن مدارسنا حيث يستطيع الطالب اإلنعزال حتى يتمكن
والداهم/ولي أمرهم من أخذهم من المدرسة.

كيف ستجري عملية قياس حرارة الطالب وهل ستقاس في مرات متعددة
باليوم؟

تتمثل خطتنا الحالية في شأن العودة إلى الحضور الشخصي للمدرسة بأن
نطلب من أولياء األمور قياس حرارة طفلهم كل صباح قبل مغادرة المنزل.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد نقيس حرارة األطفال عند وصولهم.

هل سنقدم خدمات الرعاية قبل/بعد ساعات الدراسة؟ حتى لو لم يكن
حضور المدرسة شخصيا؟

عندما نعود إلى الحضور الشخصي في المدرسة ،ستشمل خطتنا العمل مع
شركائنا على تقديم الرعاية قبل/بعد ساعات الدراسة .وخالل التعلم عن بعد،
نحن ال نخطط حاليا لتقديم خدمات الرعاية قبل/بعد ساعات الدراسة.

هل على طفلي أن يرتدي لباسا رسميا إذا تمت الدراسة إلكترونيا؟

خالل التعلم عن بعد ،إننا نريد أن يشعر طالبنا باإلرتياح .كما نريد منهم أن
يبنوا شعورا بالفخر وأن يكونوا تمييزا واضحا بين وقت الدراسة ووقت
الفراغ .وبسبب ذلك ،يتمثل تفكيرنا الحالي بإلزام الطالب بإرتداء قمصانهم
الرسمية للمدرسة خالل الجلسات الدراسية.

ما الشكل الذي ستتخذه األنشطة خارج المنهج الدراسي/األحداث الخاصة
– هل ستظل قائمة؟

عندما نعود إلى الحضور الشخصي في المدرسة ،إننا نخطط لتقديم أنشطة
خارج المنهج الدراسي .وفي يوم اإلثنين 29 ،يونيو/حزيران  ،2020مدد
المحافظ لي حالة الطوارئ حتى  29أغسطس/آب ،ما سيؤثر على رياضة
كرة قدم الفتيات وربما غيرها من الرياضات.

