
June 10, 2020   

2020يونيو, 10  

 اعزائنا موظفي واسر ادارة بودر التعليمية.  

 

نحن نعلم ان العديد منكم ينتظرون مزيدا من المعلومات بشان شكل التعليم في ادارة بودر التعليمية خالل العام الدراسي  

يونيو, عرض مسؤولو ادارة بودر التعليمية جهودهم التخطيطية حتى االن, مع  9. خالل اجتماع مجلس التعليم في 2020-21

ب وعائالتهم عندما تفتح االدارة للتعلم في اغسطس.  شرح السيناريوهات التى قد يواجهها الطال  

. سنقوم بالتحقق من صحة هذا العمل عدة مرات هذا الصيف  2020يونيو  10فيما يلي ملخص للخطة الحالية, اعتبارا من 

حلي وعلى  لضمان بقاء الخطط متماشية مع التوجيهات واالومر الحالية المتعلقة بالصحة العامة والتعليم على المستوى الم

 مستوى الوالية. 

لالدارة على ثالثة مبادئ توجيهية: ان يحصل طالبنا على تعليم عالي الجودة, سواء    2021-2020تستند خطط السنة الدراسية  

كانوا يتعلمون مباشرة او عن بعد, ان يتم تقديم التعليم بطريقة تعطي االولوية لصحة الموظفين والطالب, وان ادارة بودر 

ة من الذكاء بما يكفي للتكيف مع تقلب ظروف الصحة العامة. نحن نؤمن بان النهج المرحلي يسمح بمرونة منظمة, التعليمي

متوقعا ان تنتقل ادارة بودر التعليمية بين المراحل خالل العام الدراسي. يتماشى هذا النهج مع توجيهات التخطيط لمرحلة 

. كما استعرض قادة ادارة  , ومكتب حاكم  والية كولورادوبوالية كولورادو الروضة الى الصف الثاني عشر من وزارة التعليم

نود ايضا ان نشكر العدد الكبير من افراد االسر والموظفين الذين   الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر مراجعة ودعم تخطيطنا.

  ربيع. ساعدت مساهماتكم في توجيه تخطيطنا. استجابوا الستطالعات ال

. كما قلنا: ال شيئ يضاهي تجربة الطالب في  عيوب في كل مرحلة, بسبب عوامل عديدة خارجة عن سيطرتنا نعترف بوجود

في   العالية التعلم في المدرسة مع معلميهم واقرانهم. وسط واقع جديد, نحن ملتزمون بالحفاظ على معايير ادارة بودر التعليمية

 اي مرحلة من مراحل التعليم.  

ي المرحلة بناءا عىل تقييمنا 
ي المرحلتي     4او  3الحالي للحالة, يخطط الموظفون للفتح اما ف 

و   1لكنهم عىل استعداد للفتح ف 

ي مقاطعة الريمر القيام بذلك. المرحلتان  2
ليست خيارنا االول وسندخلهما تحت    2و 1اذا طلب منا مسؤولو الصحة ف 

 توجيه من مسؤولي الصحة العامة. 

_____________________________________________________________________________ 

التعلم عن بعد فقط - 1المرحلة   

ي ادارة بودر التعليمية والمعلمي   بتقييم احدث ف  100سيتم تعلم الطالب عن بعد بنسبة 
ة  بالمائة. يقوم فريق من موظف  تر

ي المستقبل. انهم يدرسون  للتعليم عن بعد لتحديد مجاالت التحسي   وو 
ضع افضل الممارسات للتدريس والتعلم عن بعد ف 

ي ادارة بودر التعليمية والمناطق التعليمية االخرى. باالضافة ال نتائج استبيان فريق ادارة بودر  
ما نجح بشكل جيد ف 

 التعليمية.  

ة فقط  - 2المرحلة  معظمها التعلم عن بعد: والتعلم المباشر لمجموعات صغير  

ي بيئة تعلم عن بعد بنسبة 
ي مجموعات اصغر من الطالب   100ينخرط معظم الطالب ف 

ي االسبوع. ستلتفر
بالمائة اربعة ايام ف 

, بينما نتبع بروتوكوالت التباعد االجتماعي )ارتداء اقنعة من القماش اقدام   6, والحفاظ عىل مسافة المختارين للتعلم المباشر

ورية اذا كانت المقاطعة عىل االقل من الفصل, وغسل  اليدين بشكل متكرر, وما ال ذلك(. نتوقع ان تكون هذه المرحلة ض 

ي مجموعة 
اشخاص.  10مساحة عىل \ تقرص العدد االجمالي لالشخاص ف   



ن عن بعد فقط ومباشر  - 3المرحلة  الهجير  

ي مزي    ج من التعليم الشخصي او المباشر و 
ي االسبوع ف 

التعلم عن بعد. نظرا النه يجب علينا  سيتم تعليم الطالب خمسة ايام ف 

ي مبانينا بسبب متطلبات المسافات االجتماع
ية, سنقوم بتقسيم الطالب ال مجموعتي   ا  تحديد عدد الطالب والموظفي   ف 

ي  وب. 
ي االسبوع وينخرطون ف 

ي كل مجموعة المدرسة شخصيا يومي   ف 
ي   –سيحرص  الطالب ف 

ل ثالثة ايام ف  تعلم المت  

ي ك
ل بينما يخطط المعلمون لدروس االسبوع    100ل يوم جمعة, يشارك االسبوع. ف  ي المت  

ي التعلم ف 
بالمائة من الطالب ف 

  .  التالي

 Monday 
 االثني    

Tuesday 
 الثالثاء 
  

Wednesday 
 االربعاء

Thursday  
 الخميس 

Friday 
 الجمعة

 Group A Group B Group A Group B التعلم عن بعد 
 
يوم التخطيط  

ي 
يوم  \ المهن 

  \ التعلم للموظي   
 والمعملي   
 

النسبة %للطالب 
 للتعلم عن بعد

50% 50% 50% 50% 100% 

 

وتوكوالت الصحيةالعودة اىل الت –  4المرحلة  ي الغالب مع بعض الير
ن

وجيعات العادية ف  

ي نفس الوقت, عىل الرغم من ان مسؤولي الدولة قد يطبقون ارشادات تتطلب حدا  
ي المدرسة ف 

سيكون جميع الطالب ف 

اوح من   . توقع وجود بروتوكوالت صحية, مثل الحفاظ عىل مسافة  25ال  20يتر ي الفصل الدارسي
اقدام وارتداء   6طالبا ف 

ي ادارة بودر اقنعة الوجه القماشية. عىل الرغم من ان الطالب وا
التعليمية, فان التعليم الشخصي  لموظي   سيعودون ال مبان 

ي المرحلة  
وس الكورونا او الكوفيد  4ف  وط والبوتوكوالت  19سيبدو مختلفا عن ما قبل فت  المرتبطة بها من  مرة. هذه الشر

 قبل وكاالت الصحة العامة المحلية والوالئية والمحافظ.  

طريق اختيار الوالدينالتعلم عبر االنترنت فقط عن   

نتوقع ان تكون هناك اش ليست مستعدة او قادرة عىل العودة ال المدرسة, حنر اذا كانت الظروف الصحية تسمح بالتعلم  

ي بيئة التعليم عن بعد بنسبة 
نت والتواصل مع   100الشخصي بشكل ما. ف  ي دروس عتر االنتر

بالمائة, يمكن للطالب تلفر

ي  يمتلمجتمعاتهم المدرسية اال 
خاصة  -كها طالبنا مع معلميهم وزمالئهم وموظفيهم مهمة للغايةصلية. ان الروابط النر

. يقوم فريق عمل من االدارة معا لالستفادة من تجربتهم الجماعية وما تعلمناه حنر االن حول تعليم   ي عشر
الصف الثان 

 االطفال فعليا لتطوير هذا الخيار. 

_____________________________________________________________________________ 

الننا ال نعرف كيف على االقل لن نتخذ قرارا نهائيا على مستوى المقاطعة حول المرحلة التى سنفتحها حتى وائل اغسطس 

يرجى معرفة ان القرار في هذه الوقت سيكون نقطة  يمكن ان تتغير ظروف الصحة العامة والتوجيه في غضون شهرين.

نكون ماهرين في  د الن حن على استعداكة مستمرة ونوامر الصحة العامة في حرن ظروف واالبداية, من المرجح ان تكو

  تنا. استجاب



ينا مجموعات  نحن نعلم ان الكثت  منكم لديه قائمة طويلة من اسئلة المتابعة. ليس لدينا جميع االجابات حنر االن, ولكن لد 

ي 
افية من المعلمي   والموظفي   الذين يبحثون ف  التفاصيل لوضع خطط حول ما سيبدو عليه التعليم المختلط عن بعد  استشر

كة للنظافة والسالمة, وسائل النقل, وجبات,   ي العام المقبل, كيف نعزز ونحسن ثقافتنا المشتر
و بشكل شخصي ومختلط ف 

ي توجيها 
. مازلنا نتوقع تلفر ي عشر من المسؤولي      21- 2020ت واوامر اضافية للعام واكتر

لطالب الروضة ال طالب الثان 

 الحكوميي   والمحليي   وسنطور المزيد من الخطط مع توفر المزيد من المعلومات.  

يونيو, ستطلق ادارة بودر التعليمية صفحة ويب جديدة تحتوي على مزيد من المعلومات حول ما يمكن ان تتوقعه  19في 

. سيكون هذا هو المحور  19واستجابة فيروس الكورونا او الكوفيد  21-2020سر في كل من المراحل االربع لتعليم في اال

الرئيسي لمعلومات ادارة بودر التعليمية حول مراحل التعليم وخطط ادارة بودر التعليمية الستمرارية التعلم والصحة والسالمة  

, عندما  21-2020م تحديث هذا الموقع خالل فصل الصيف وطوال العام الدراسي والموارد للطالب واالسر والمزيد. سيت

 تتوفر المعلومات. 

صعبا عىل الجميع, خاصة الننا فجاة تم دفعنا ال طريقة جديدة للعيش والتعلم. عىل الرغم من ان   2020كان ربيع عام 

, اال اننا نستفيد من المزيد من  االشياء  ي
ي الماض 

ي الظهور بشكل مختلف عما كانت عليه ف 
ي ادارة بودر التعليمية ستستمر ف 

ف 

ة عن ذي قبل.   وقت التخطيط والختر

اكتكم المستمرة ودعم ادارة بودر التعليمية.  شكر  ا لك عىل شر  

 

 المخلصة,  

ساندرا سمايزر   \ د  

ف العام الدارة بودر التعليمية   المشر

Sincerely,  

 

Sandra Smyser, Ph.D.  

Superintendent  

 

 

 


