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تحديث معلمومات اسر ادارة بودر التعليمية ليوم االثنين
اعزائنا اسر ادارة بودر التعليمية
نحن نعلم ان هناك الكثير من المعلومات المتاحة وقد يكون من الصعب فرز هذه الضوضاء .البقاء التواصل مع الجميع واطالعهم قدر المستطاع حول ما
يحدث في ادارة بودر التعليمية ,تهدف االدارة الى ارسال تحديثات يومي االثنين والخميس .اذا فاتك تحديث يوم  19مارس ,فيمكنكم قراءته على موقع االدارة
االلكتروني you can read it on the PSD website here.
يتم تحديث موقع االدارة التعليمية عن كويفد –  19او الكورونا ,بحيث يمكنكم الحصول على معلومات اضافية هناك ,باالضافة الى الموقع الخاص باالدارة
الصحية والبيئة في منطقة الريمير.
وحتى نتمكن من اجراء مسح سريع مسبقا ,يتم تحديث المواضيع المبينة ادناه اليوم:
* يؤكد مسؤولو الصحة على ممارسة العزل االجتماعى
* فرص التعلم عن بعد
 0الدعم الفني لالسر
* يضدر مجلس الجامعة تحديث حول اختبارات الربيع AP
* توزيع المواد الغذائية
* الدخول الى المبنى
* التخرج
* اسئلة متكررة
مسؤولوا الصحة :استمرار ممارسات االبتعاد والعزل االجتماعي  ,وغسل اليدين
تؤكد وزارة الصحة والبيئة في منطقة الريمر ,وكذلك مسؤولي الصحة على المستوى الدولي ,على اهمية غسل اليدين والحجر الذاتي والعزل االجتماعي.
اقرءا المزيد من مسؤولي الصحة حول ما يمكن لكل منا القيام به خالل هذا الوقت.
تاكد من انك مستقبل الخبار االدارة التعليميه يحدث هنا
ال تصلك نسخة البريد االكتروني من الكثير يحدث هنا؟ اذا قمت بالغاء االشتراك وترغب في اعادة التواصل ,يرجى ارسال بريدك االلكتروني الى
 . info@psdschools.org.اذا لم تقم بالغاء االشتراك ولكنك ال تزال ال تستقبلها في بريدك الوارد ,فالرجاء التحقق من "البريد العشوائي" في
بريدك االلكتروني واضافتنا الى قائمة البريد االكتروني الثابتة .تم تحديث اسر ادارة بود يوم  19مارس الماضي كنشرة اخبارية من الكثير يحدث هنا.
فرص التعلم عن بعد
نحن نعلم انه ربما يكون هناط قلق بشان ما يحمله هذا العالم الجديد لنا .نطلب ان يكون لدينا جميعا نعمة اننا مع بعضنا البعض حيث نكتشف "هذا
الوضع الجديد" معا.
* اعتبارا ان من  27- 23مارس اكثر من ذلك على انه اسبوع انتقالي يتعلم خالله الموظقون والطالب على حد سواء كيفية االنخراط في التعلم عن بعد
واختبار التكنولوجيا والعمل مع بعضهم البعض بطريقة جديدة.
* لن تحل الدروس بالضروره محل التعلم الجديد الذي سيحدث اذا كانت المدارس مفتوحة ,بدال من ذلك ,ستوفر الدروس واالنشطة للطالب فرصا
لممارسة وتعزيز المفاهيم التي تعلمها الطالب مؤخرا :االنخراط في المشاريع التي قد توسع وتثري تعلم الطالب ,وادخال مفاهيم او مهارات جديدة عند
الضرورة.
* يمكنك ان تتوقع ان يتواصل المعلمون للسؤال عن اداء الطالب وعائلتك الشخصية ,وما هي التكنولوجيا التي يمكنك الوصول اليها ام ال ,وما هي
االسئلة او المخاوف التي قد تكون لديك او لدى طالبك.
* ال تزال ادارة بودر التعليمية ملتزمة بالحفاظ على روابط قوية بين الطالب والبالغين في حيانهم .في الوقت نفسه ,نعلم ان هذا يبدو مختلفا قليال عما كان
علية من قبل ,حيث يتصل المعلمون والموظفون من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل – مثل عقد المؤتمرات عن بعد والمحادثات المرئية والمكالمات
الهاتفية والمزيد.

* مع عودة الموظفين من عطلة الربيع واستقرارهم في العمل عن بعد يومي االثنين والثالثاء ,يرجى التحلى بالصبر بينما يضع المديرين اللمسات االخيرة
على الخطط للمرحلة التالية من التعلم عن بعد في مدرسة طقلك في الفترة من  30مارس الى  17ابريل.
نحن ندرك ان الظروف الحالية التي نعيش فيها ليست طبيعية .و يحاول العديد من االباء واولياء االمور الموازنة بين متابعة اطفالهم والعمل عن بعد.
ربما فقد البعض في مجتمعنا وظائفهم ويحاولون فقط معرقة كيفية المرور من يوم الى اخر .وقلوبنا مع الجميع في هذه االوقات العصيبة .وعلى قدر
استطاعتنا ,ترغب ادارة بودر التعليمية في اضافة شعور بالحياة الطبيعية لطالبنا من خالل فرص التعلم عن بعد .في الوقت نفسه ,ندرك انه قد ال يكون
من الممكن للطالب او اسرهم ان يكونوا حاضرين بالكامل نظرا للظروف في حياتهم اليوم.
هل تحتاج الى دعم مع تقنية الطالب؟ ادارة بودر يمكن ان تساعد
يقدم موظفو التكنولوجيا في ادارة بودر التعليمية الدعم التقني للطالب واالسر والمعلمين والموظفين خالل وقت التعلم عن بعد .تم تزويد المعلمين
والموظفين خالل وقت التعلم عن بعد .تم تزويد المعلمين والموظفين بنائح اساسية لتحري الخلل واصالحه بشان المشكالت التكنولوجية التي قد تطراء
اثناء العمل مع الطالب.
اذا كانت التزال لديك اسئلة بعد العمل الول مرة مع معلمك او تحتاج الى مساعدة اضافية مع الالبتوب الخاص بطالبك من االدارة ,فيرجى ارسال رسالة
الكترونية الى البريد االلكتروني  covidtechhelp@psdschools.orgيرجي العلم ان الموظفين التقنيين في ادارة بودر التعليمية يستجيبون للعديد
من االسئلة في هذا الوقت .شكرا لكم على صبركم.
ستتمكن االسر قريبا من الحصول على معلومات دعم تقني اضافية على موقع االدارة الخاصة بالتعلم عن بعد للطالب.
مجلس الجامعة يصدر تحديث عن اختبارات الربيع الختبار AP
قام مجلس الجامعة يوم  20مارس ,باصدار معلومات عن اختبار مبكر الختبارات ال ( )APستكون خالل هذا الربيع .وفيما يلي اهم النقاط ,يمكنك قراءة
التنويه كامال من مجلس الجامعة هنا.
* لن تجرى ادارة االمتحانات التقليدية وجها لوجه .ساخذ الطالب  45دقيقه من االختبار عبر االنترنت لالستجابة المجانية في المنزل.
* قد يرغب بعض الطالب في اداء االختبار عاجال وليس اجال ,بينما اليزال المحتوى حديثا .قد يرغب طالب اخرون في مزيد من الوقت للتدريب .لكل ماده
من ال  , APسيحدد مجلس الجامعة تاريخين مختلفين لالختبار.
* وفقا لمجلس الجامعة ,سيكون جدول االختبارات الكامل وانواع اسئلة االجابة المجانية المحددة التي ستكون متاحة في كل اختبار وتفاصيل اختبار اضافية
بحلول  3ابريل.
* لكي نكون منصفين لجميع الطالب ,الذين فقد بعضهم وقتا تعليميا اكثر من غيرهم ,ستشمل االختبارات فقط الموضوعات والمهارات التي قام معظم معلمي
ال  APوالطالب بتغطيتها بالفعل في الفصل بحلول اوائل مارس.
* تدعم الكليات هذا الحل وتلتزم بضمان حصول طالب  APعلى االئتمان الذي عملوا عليه هذا العام لكسبه .لعقد ,قبلت الجامعات امتحان  APقصير
للحصول على ائتمان الكلية عندما واجهت مجموعة من الطالب حالة من الطوارئ.
* سيتمكن الطالب من اجراء هذه االختبارات المبسطة على اي جهاز يمكنهم الوصول اليه ,االبتوب او التابلت او التليفون المحمول الذكي .سيكون ايضا التقاط
صوره للعمل المكتوب يدويا خيارا.
* نحن نعلم ان الفجوه الرقمية يمكن ان تزيد من صعوبة الوصول الى بعض طالبنا .نقوم حاليا بجمع معلومات حول الطالب الذين قد يحتاجون الى المساعدة
في الحصول على ادوات الهاتف المحمول او االتصال.
توزيع االغذية
يعد ضمان حصول االطفال على وجبات مغذية اثناء اغالق المدارس اولوية .تجدون معلومات هنا حول توزيع الطعام ومواقع الوجبات وساعات العمل.
نود جقا ان نشكر كل من تواصل معنا وتطوع للمساعدو .يرجى مالحظة في الرسالة ادناه ان موظفي االدارة التعليمية سيقدمون الطعام الى مجتمعات المنازل
المتنقلة المحددة حيث يكون الوصول الى وسائل النقل العائلية محددا.
اذا كنت مهتما بالمساعدة في هذه الجهود ,فالرجاء التفكير في التبرع بالمال او الوقت لبنك الطعام في منطقة الريمر ,والذي يستمر في دعم اسر
مجتمعاتنا – دائما وخاصة خالل هذه االوقات غير المسبوقة.
التخرج
لم تتخذ بعد اي قرارات بشان مراسم تخرج المدارس الثانوية ,بعد امر الحاكم جيرد بوليس باغالق المدارس .نحن نعلم ان الموظفين واالسر ينتظرون بفارغ
الصبر االخبار حول هذا االنجاز الهام في حياه طالبهم ,وسنشارك المزيد من المعلومات عند توفرها.

دليل االسئلة الشائعة
نحن نعلم اننا ال نملك جميع االجابات ولكننا نعمل بجد لالجابة على االسئلة العديدة القادمه كل يوم.
لمشاركة المعلومات مع اكبر عدد ممكن من االشخاص ,انشاءنا دليل االسئلة الشائعة .يرجى التحقق من ذلك واعالمنا اذا رايت سؤال \ اجابة مفقودة يجب ان
نضيفها ,وتاكد من مشاركة هذا المورد.

باخالص
ادارة بودر التعليمية

