
 عوائل مدارس لنكولن العامة، 

عن بعد لمدة عام واحد فقط وإجابات على األسئلة الشائعة.  الدراسة/حول برنامج التعلم معلومات المفصلةما يلي مزيد من ال

  rlp.lps.org.: نايمكنك التسجيل في برنامج التعلم عن بعد ه

لحاجة. المعلومات وعروض ل وفقا  : سوف نستخدم أحدث البيانات والمعلومات لتعديل البرنامج باستمرار ليالتارجى مالحظة ي
 .ة للتغيير مع توفر معلومات جديدةقابلالبرامج 

 22-2021سنة  عن بعد الدراسة/لتعلممدارس لنكلون العامة لبرنامج 
2021-22 LPS Remote Learning Program 

 س لنكولن العامة، تعمل مدارالبوتوافر اللقاح للط COVID-19 بجائحةالعديد من المتغيرات والشكوك المحيطة  مع

Lincoln Public Schools 2022-2021عن بعد لمدة عام واحد فقط للعام الدراسي  الدراسة/على تطوير برنامج التعلم .

  الجائحة/الوباءاستكشاف نحن ما نزال نواصل في بينما  األمور/العوائلولياء أل ا  ن ندرك أن هذا الخيار سيكون مهمنح

. نحن نستخدم next fall يزال هناك العديد من التفاصيل التي يجب االنتهاء منها قبل بدء الدراسة في الخريف المقبلال 

عد الناجحة من جميع أنحاء الوالية باإلضافة إلى دراسة برامج التعلم عن ب  last fall  الدروس المستفادة من الخريف الماضي

، سيتم التخطيط اآلن الجائحة/مثل كل شيء في الوباء ا  لمدة عام واحد. تمام LPS ج مدارس لنكولن العامةواألمة لبناء برنام

في الخريف. سوف نستخدم أحدث البيانات والمعلومات لتكييف البرنامج باستمرار حسب الحاجة. نحن نقدر سعة  للمجهول

 بة.الصع اعيالمس هوتفهمك أثناء قيامنا بهذ صدرك

للعام  عن بعد لمدارس لينكولن العامة الدراسة/القراءة عن برنامج التعلماإلطالع و يما يلي إجابات لألسئلة الشائعة. بعد ف

آخر موعد للتسجيل . ترغبللتسجيل إذا كنت   please click here to register  ، يرجى النقر هنا 2022-2021 الدراسي

  .2021فبراير  19هو 

ال توجد خطة الوقت الراهن، في الوباء، الحائحة/ما تبقى من  بينكون جسرا  أن ي، عن بعد الدراسة/برنامج التعلم القصد من

  .2022-2021بعد العام الدراسي  ،عن بعد الدراسة/لمواصلة التعلم

خالل العام  12 -سيكون في الصفوف من رياض األطفال  LPS ب)ة( بمدارس لنكولن العامةطال جوز ألولياء أمور أيي

ي برنامج مدارس لنكولن العامة للتعلم/الدراسة عن فإبنهم الطالب)ة( مشاركة طواعية  أن يختاروا،  2022 - 2021الدراسي 

 وف يحضرس إبنك/إبنتكلإلشارة إلى أن  وذجه اإلستمارة/النميجب تقديم هذ  .Remote Learning Program (RLP) بعد

 "السمستر"عن بُعد. سيتم إنشاء جداول الطالب للعام الدراسي بأكمله. التغييرات المطلوبة خالل الفصل الدراسي الدراسة

 عن بعد. الدراسة/سيحضر برنامج التعلم طالب)ة(منفصل لكل  فورم/ستتماشى مع عملية تصريح المنطقة. يرجى تقديم نموذج

  .2021فبراير  19بحلول  الفورم/يجب تقديم هذا النموذج

 الشائعة/ةاألسئلة المتداول

 لماذا يتعين علينا إتخاذ القرار في هذا الوقت المبكر جداً؟

مع العديد من  next fall   محن ندرك أنه سيكون من الصعب على العائالت معرفة الشكل الذي سيبدو عليه الخريف القادن

قياس عدد الطالب الذين سيشاركون في كل مستوى صف حتى  ،تعليم عن بعد ناجحدراسة/المتغيرات. يتطلب إعداد برنامج 

https://rlp.lps.org/
https://rlp.lps.org/


عن بُعد.  الدراسة/نتمكن من نقل العدد المناسب من الموظفين المدربين تدريبا  عاليا  من الفصل الدراسي التقليدي إلى بيئة التعلم

، وسيساعد في تقليل تكاليف البرنامج عن طريق لمعلمين خالل فصلي الربيع والصيفالمسبق توفير التدريب ل يتيح لنا التخطيط

 تحويل المعلمين الحاليين لمتابعة التسجيل بدال  من تعيين معلمين جدد في أواخر الصيف بموجب عقد مدته عام واحد فقط.

 بعد؟برنامج التعليم/الدراسة عن  هولمن 

 K- 12  رياض األطفالللطالب في صفوف  ا  مفتوحالتعليمة عن بعد على مستوى المنطقة  الدراسة/برنامج التعلمسيكون 

يركزون فقط علمين/معلمات . سيتم تعليم الطالب من قبل مفي العام الدراسي الحاليعن بعد  الدراسة/عن التعلم ا  وسيبدو مختلف

عن بُعد من جميع أنحاء المنطقة  الذين يتعلمون لصفعن بعد ، وسيكون جميع الطالب في ا طالب التعلم/الدراسةعلى 

، فاتصل بمنسق التعليم الخاص في مدرستك ا  الت صحية تمنعه من الحضور شخصييعاني من مشك )ة(التعليمية. إذا كان الطالب

  المنزلية. التعليمية لالستعالم عن الخدمات

 :عن بعد هم الدراسة/التعلم الطالب األكثر نجاًحا في
 

  في دراسته، ال يعتمد على معلم)ة( في إعادة اإلرشاد/التوجيه المستقلالطالب 

  ًالذي يبدأ ذاتيا 

 على إستعداد للبقاء مركزاً مع تفاعل محدود مع الكبار 
  دون الكثير من التفاعل اإلجتماعيمريح 

  الكمبيوتر معظم اليومقادر جسدياً و عقلياً على أن يكون على جهاز 

 يعمل مستقالً و بإرتياح مع التكنلوجيا 

  فاعلية التييتطلب حد أدنى من خدمات الدعم و ال يحتاج خدمات دعم أكثر  ً  يتم تقديمها شخصياً أو فرديا

 :يوصى بالتعلم الشخصي للطالب الذين لديهم هذه اإلحتياجاتينصح/

  الروضة إلى الصف الثانيالمرحلة اإلبتدائية بالصفوف من التالميذ في (grades K-2) س النجاح ايث يبدأ أسح

  .التعليمي

 والدعم الفردي العون/الطالب الذين يحتاجون إلى خدمات الدعم. 

 طالب المستوى األول و الثاني لتعلم اللغة اإلنجليزية  English Language Learners 

 دونالد د. شيريلبون داومالطالب الذين ي  Donald D. Sherrill   أو نورنبيرجرNuernberger   أو يانكي هيل

Yankee Hill   دوام كامل 

 في مدرسة يالطالب الذين يحضرون برامج النجاح الفرد: Humann  أو لوكس Lux و إيستأ East بأكاديمية  أو

 Independence Academyاإلستقالل 

  دعم لفترة طويلةالمهارات الحياتية أو مراكز  لتعلم الدراسية الصفوفالطالب الذين يشاركون في 

 ل براي نإلشارة / أو خدمات تعليم المكفوفيالطالب الذين يحتاجون إلى ترجمة لغة ا Braille  

 الطالب الذي يشترك في التعلم عن بعد سيحتاج إلى:

 المخصصة لهم الحصص/خالل أوقات الدرس تهيئة للتعلمفي ال )ة(الطالب شخص بالغ يساعد. 

 شخص بالمنزل يمكنه المساعدة في استكشاف مشكالت التكنولوجيا وإصالحها. 

 شخص بالغ يمكنه المساعدة في السلوك المناسب والمشاركة وإنجاز العمل عبر اإلنترنت. 

  في المنزل ومساحة مخصصة لتعلم الطالب بها إنترنت موثوق خدمة 



 ؟K-2 ضة إلى الثاني تالميذ التمهيدي/الروببرنامج التعلم عن بعد ل ينصحهل 

راجعة البيانات من لنجاح. بعد ماهي األكثر أهمية في بناء أساس  (K-2) االبتدائيةالتمهيدي/الروضة إلى الثاني صفوف عتبر ت

كبيرة للموظفين تحديات ب أتي، وجدنا أن التعلم عن بعد يعلم عن بعد من جميع أنحاء البالد، وبرامج التالخريف الماضي

، ونشعر أن ثاني بالذهاب إلى المدرسة شخصي افي رياض األطفال حتى الصف ال تالميذنوصي ال. المراحلوالطالب في هذه 

 تسمح بحدوث ذلك مع تقليل مخاطر االنتشار. التي نتبعهاالسالمة الخاصة  نظم/بروتوكوالت

 الطالب في البرنامج؟ المتوقع من وما ه

واحد على األقل عند التسجيل في برنامج التعلم عن بعد. سيتمكن الطالب  "سمستر"العائالت االلتزام بفصل دراسييُطلب من 

الدراسي. ستتماشى التغييرات المطلوبة  "السمستر"سة الشخصية خالل الفصلادريل بين برنامج التعلم عن بعد والفقط من التبد

  .(Policy 5122ة وثيقخدمات الطالب )لوائح ريح المنطقة من خالل تصإجراءات مع  "السمستر"الدراسي خالل الفصل

 :تشمل التوقعات اإلضافية

  وسيعتبر الطالب الذين ال يحضرون الدراسة غائبين عن المدرسة. سيتم في كل حصةالحضور تسجيل سيتم .

إلى  الزائدة/المفرطةالتي قد تشمل اإلبالغ عن الغيابات  LPS ر مدارس لنكلون العامةاتباع إجراءات حضو

 المدعي العام للمقاطعة. 

 ت.توقع تشغيل الكاميرات في جميع األوقا  

 س واللغة.السلوك كما لو كانوا في المدرسة؛ وهذا يشمل اللب سيُطلب من الطالب اتباع قواعد 

 كيف سيبدو برنامج التعليم/الدراسة عن بعد

 عن بعد مع  الدراسة/للطالب من مدرستهم الشخصية. سيتم تسجيلهم في برنامج التعلم )ة(لن يتم بالضرورة تعيين معلم

  .طالب آخرين من جميع أنحاء المنطقة التعليمية

  ف التمهيدي/رياض األطفال إلى الخامس صفوفي K-5 ،منتظمة من مدرستهم،  إتصاالت بصورة لن يتلقى التالميذ

 و األوتار( ى)باستثناء فرق الموسيق األساسيةمن مدرستهم  و بعد الدوام األنشطة قبلالفعاليات/أو المشاركة في 

ا فقط من برنامج التعلم عن بعد   .سيكونون جزء 

  يسمح هذا من شأنه أن مدرستهم المتوسطة. بعن بعد  الدراسة/، سيتم تسجيل طالب برنامج التعلم 8-6في الصفوف

ركة للمناهج الدراسية أو األنشطة تشصاحبة/الماألنشطة الم إلعدادية بالمشاركة فيلمتوسطة/الطالب المدارس ا

 .ما يسمح جدولهم الزمنيحسبالالصفية 

  مدرستهم الثانوية. في عن بعد  الدراسة/، سيتم تسجيل الطالب بشكل مشترك في برنامج التعلم 12-9في الصفوف

تركة للمناهج الدراسية أو األنشطة شصاحبة/المسيسمح هذا لطالب المدارس الثانوية بالمشاركة في األنشطة الم

 .الالصفية حسب ما يسمح به جدولهم الزمني

 اإلختبارات"في أيام التقييمات ا  عن بعد إلى حضور المدرسة شخصي الدراسة/سيحتاج الطالب في برنامج التعلم" 

 .التخلي/عدم الخضوع لإلختبارالموحدة أو التوقيع على 

 وثيقةسجيل )الت خطط عمل عن بعد بناء  على الدراسة/نة في برنامج التعلممستويات أو دورات معي يقافقد يتم إ 

5120).  



  الزوم قد ال يكون على " إبنك الطالب أو إبنتكمن المهم مالحظة أنZoom بناء   ابأكمله حصة/الدراسة" وقت ال(

 المجدول ةالدراسي حصةإكمال العمل بشكل مستقل خارج جلسات ال الطالب)ة((. سيُطلب من )ة(على تعليمات المعلم

  ( Zoom-in) على الزوم

 التي سيتم تقديمها؟ coursesماهي الدورات 

 سيكون المنهج عبارة عن تعديل لمنهج مدارس لينكولن العامة. 

 سيركز محتوى الدورة يةفي المرحلة االبتدائ ،course والعلوم والدراسات  على القراءة والكتابة والرياضيات

  .( عن بعدينموهوبللاالجتماعية. سيتم تقديم عروض خاصة محدودة. لن يتم تقديم فصول مميزة )

  اللغة  فنيات/آداب، بما في ذلك المواد األساسية على مستوى الصف ، سيتم تدريسةالمتوسطالمرحلة مستوى في

اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية. سيتم تقديم بعض الدورات االختيارية. لن يتم تقديم دورات 

متميزة )مع مرتبة الشرف / موهوب( ، أو إصدارات تعليمية خاصة. ستكون دورات التعلم اإللكتروني متاحة من 

  .خالل برنامج التعلم عن بعد

 بما في ذلك اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات ، سيتم تقديم دروس أساسية عامةةة الثانويرحلالمب ،

، أو إصدارات التعليم الخاص الموهوبين( ، أو نسخ مختلفة )مع مرتبة الشرف / AP ي پياالجتماعية. لن يتم تقديم أ

 .التعلم عن بعدمن الدورات. ستكون دورات التعلم اإللكتروني متاحة من خالل برنامج 

 سيتم تقديم دورات اختيارية محدودة من خالل برنامج التعلم عن بعدةة الثانويرحلالمب ،. 

  جميع متطلبات التخرج من خالل برنامج التعلم عن بعد ب لطالب الصف الثاني عشر اإلستيفاءقد ال يكون من الممكن

إلى حضور بعض الدورات شخصي ا لتلبية متطلبات التخرج أو للوصول إلى دورات اختيارية  )ة(وقد يحتاج الطالب

  .معينة

 شخصي مكثففي برنامج التعلم عن بعد وبرنامج  )ة(قد يتم تسجيل الطالب ،ةة الثانويرحلالمب. 

  الختيارية قد يكون ، على الرغم من أن بعض الدورات ا 30-25حجم الفصل المستهدف في برنامج التعلم عن بعد هو

 .فيها عدد أكبر من المسجلين

 سيتم تقديم خدمات تعليمية خاصة محدودة.  

، فهل يمكنه سة الشخصية لفترة طويلةالتعلم/الدراعن  الطالب)ة(ذا لو تغيب ما

 التسجيل في برنامج التعلم عن بعد؟

ة من طولسيتم التعامل مع الغيابات الم للطالب المعزولين أو الطالب مع غياب طويل. ا  يكون برنامج التعلم عن بعد خيارن ل

  الجائحة.سة الشخصية كما كانت قبل ادرال

 


