
إذا كنت قد اخترت الفصول الدراسية التي يحضر فيها الطالب شخصًيا، فهل أنت وطفلك مستعدان؟
 ويمكن لألسر االتصال بـ. مكان وقوف الحافلة التي يركب فيها طفلك، واطلع على إجراءات سالمة الحافالت/ابحث عن رقم •

485-RIDE ل في األسبوع األول من الدارسةلطرح أية أسئلة تخص وسائل النق. 

وإذا نسي طفلك الكمامة أو ضاعت منه أو . يجب على الطالب ارتداء الكمامة طوال اليوم، ما لم يكن لديه عذر طبي •
 .اتسخت، فسيتم توفير كمامة له

.بقًا أم الاّطلع على قائمة اللوازم المدرسية، واسأل مدرستك عما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زي رسمي مطلوب مس •

ث معلومات اتصالك مع مدرستك، واشترك في  • لتلقي االتصاالت  School CNXTو  School Messengerحّدِ
 .التعليمية ومدرسة طفلك JCPSوالمعلومات من منطقة 

A المجموعة الطالب من الروضة حتى الصف الثاني في •مارس 17األربعاء 
 )Kإلى  Aالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من (

(ECE) الطالب من الروضة حتى الصف الثاني، الذين يتلقون خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة •
مارس 18الخميس 

مارس 19الجمعة ، 

Bالمجموعة  الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في •
)Zإلى  Lالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من (

(ECE) دمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصةطالب المرحلة االبتدائية الذين يتلقون خ •
مارس 22االثنين 

مارس 23الثالثاء 

A المجموعة الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في •
 )Kإلى  Aالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من (

(ECE) طالب المرحلة االبتدائية الذين يتلقون خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة •
 A المجموعة الطفولة المبكرة فيطالب مرحلة  •

 )Kإلى  Aالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من ( 
يوم التعلم االفتراضي لجميع الطالب •مارس 24األربعاء 
مارس 25الخميس 

مارس 26الجمعة ، 

B المجموعة الطالب من الروضة حتى الصف الخامس في •
 )Zإلى  Lالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من ( 

(ECE) طالب المرحلة االبتدائية الذين يتلقون خدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة •
 B المجموعة طالب مرحلة الطفولة المبكرة في •

)Zإلى  Lالذين تبدأ أسماؤهم األخيرة بحرف من ( 

 5 الذين سيبدؤون التعليم الشخصي في Aمن هذه النقطة مع طالب المدارس اإلعدادية والثانوية في المجموعة  AA/BBسيستمر جدول www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 :لمزيد من التفاصيل 
.أبريل 8 في Bوسيبدأ طالب المدارس اإلعدادية والثانوية في المجموعة . أبريل

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

طريقة جديدة 
للمضي قدًما

ما الذي يجب على األُسر معرفته: العودة إلى المدرسة
2021مارس  17ليمية في تقديم الدروس في فصول يحضرها الطالب شخصًيا في التع JCPSستبدأ منطقة 

.يُرجى تأكيد أو تغيير اختيارك للتعلم الشخصي أو االفتراضي لطفلك

:إليك ما سيبدو عليه أول أسبوعين من جدول المدرسة االبتدائية

من هم الذين يتعلمون شخصًيا؟ تواريخ األسبوع األول والثاني



 
 
 
 
 
 
 
 

   الفتراضيةالفصول ا
لطفلك خيار البقاء في الفصول الدراسية التي تُعقد عبر اإلنترنت خمسة أيام 

وسيكون التعلم االفتراضي مشابًها لتجربة طفلك التعليمية . في األسبوع
وسيتولى أحد مدرسي منطقة ). NTI(الحالية في التعليم غير التقليدي 

JCPS  ُعقد عبر اإلنترنت فقط، مما التعليمية إدارة الفصول الدراسية التي ت
 Google Classroomيوفر خدمات تعليم قوية باستخدام نفس منصة 

 .التي يستخدمها الطالب حاليًا
 
 

 التعلم الشخصي مقابل التعلم االفتراضي
ومن الممكن أن تكون ). المعلمين(إّن هدفنا هو إبقاء الطالب مع نفس المعلم 

الطالب الذين يختارون التعلم الشخصي أو هناك تغييرات بناًء على عدد 
 .التعلم االفتراضي
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