إستمارة/فورم التسجيل لبرنامج التعلم/الدراسة عن بعد
رياض األطفال  -الصف الثاني عشر
بمدارس لنكولن العامة للعام الدراسي 2021-2020
يمكن آلباء/أولياء أمور أي طالب(ة) بمدارس لنكولن العامة  LPSسيكون بالصفوف من كندرجارتن/رياض األطفال حتى
الصف الثاني عشر خالل العام الدراسي  2022 - 2021اإلختيار طواعية لمشاركة الطالب في برنامج التعلم/الدراسة عن
بعد .يرمز للبرنامج إختصارا )(RLP
يجب التقدم باإلستمارة/الفورم لإلشارة إلى أن إبنك أو إبنتك سوف يلتحق بالمدرسة عن بُعد .سيتم إنشاء جداول الطالب للعام
الدراسي بأكمله .التغييرات المطلوبة خالل الفصل الدراسي"السمستر" ستتبع عملية التصريح في المنطقة "  " districtيرجى
تقديم إستمارة منفصلة لكل طالب سيلتحق ببرنامج التعلم/الدراسة عن بعد  ،ويجب تقديم هذه اإلستمارة/الفورم بحلول يوم 19
فبراير/شباط . 2021

التعلم/الدراسة عن بعد غير مناسب لجميع الطالب.
الطالب األكثر نجاحا في التعلم عن بعد هم:
* الطالب المستقل في دراسته ،ال يعتمد على معلم(ة) في إعادة اإلرشاد/التوجيه
* الذي يبدأ ذاتيا
* على إستعداد للبقاء مركزا مع تفاعل محدود مع الكبار
* مريح دون الكثير من التفاعل اإلجتماعي
* قادر جسديا و عقليا على أن يكون على جهاز الكمبيوتر معظم اليوم
* يعمل مستقال و بإرتياح مع التكنلوجيا
* يتطلب حد أدنى من خدمات الدعم و ال يحتاج خدمات دعم فعالة أكثر التي يتم تقديمها شخصيا أو فرديا
* ال يُنصح ببرنامج التعلم/الدراسة عن بعد لطالب تعلم اللغة اإلنجليزية في المستوى  1أو المستوى 2

حاالت التعلم/الدراسة عن بعد الناجحة تتمتع أيضا بالموارد التالية المتوفرة في المنزل:
*شخص بالغ يمكنه مساعدة الطالب(ة) في التهيئة للتعلم خالل أوقات الدرس/الحصص المخصصة لهم.
*شخص بالمنزل يمكنه المساعدة في استكشاف مشكالت التكنولوجيا وإصالحها.
*شخص بالغ يمكنه المساعدة في السلوك المناسب والمشاركة وإنجاز العمل عبر اإلنترنت.
*خدمة إنترنت موثوق بها في المنزل ومساحة مخصصة لتعلم الطالب حيث سيكون المتعلمون مرئيين في جميع األوقات
عبر كاميرا الكمبيوترات  Chromebookالخاصة بهم .

* خالل أوقات الدراسة/الحصة المجدولة ،سيُطلب من إبنك/إبنتك تسجيل الدخول إلى اجتماع  Zoomلكل معلم باستخدام
جهاز الكمبيوتر  Chromebookالصادر من مدارس لنكلون العامة .سيتم أخذ الحضور من قبل المعلم كما لو كان الطالب
حاضر جسديا.
* أثناء حضور التعلم/الدراسة عن بعد ،يجب عليك اإلستمرار في إخطار المكتب بأي غيابات إلبنك الطالب(ة) ،أو أبناءك
(الطالب).

* لن يقوم الطالب الدارس/المتعلم عن بعد أو الطالب(ة) وال الوالد  /ولي األمر بتسجيل الدروس أو أخذ لقطات شاشة
للدروس أو نشر معلومات من الفصل/الصف على وسائل التواصل االجتماعي فيما يتعلق بالطالب في الفصل/الصف أو
المعلم(ة).
* من المهم مالحظة أن إبنك الطالب أو إبنتك قد ال يكون على  Zoomطوال وقت الحصة/الدرس (بناء على تعليمات
المعلم) .سيُطلب من إبنك/إبنتك إكمال العمل بشكل مستقل خارج جلسات الحصة الدراسية المجدولة على الزووم(Zoom-in).
* بينما نعمل على جعل التعلم/الدراسة عن بعد تجربة جيدة للغاية ،هناك بعض الحصص/الدروس والدورات والخدمات التي
ال يمكن تقديمها من خالل التعلم/الدارسة عن بعد .تقع مسؤولية مشاركة الطالب أثناء التعلم عن بعد على عاتق الطالب(ة)
وولي األمر .
* في ظل التعلم/الدراسة عن بعد ،هناك تقييمات الوالية و  /أو قومية معينة ستتطلب من الطالب(ة) الحضور/المجيئ إلى
المدرسة شخصيا للخضوع إلى التقييم"اإلختبار" أو سيحتاج الوالد(ة)  /ولي األمر إلى االنسحاب من التقييم.
*سيظل الطالب المشاركون في التعلم/الدراسة عن بُعد بحاجة إلى اإللتزام/اتباع التوقعات السلوكية المدرجة في قسم حقوق
ومسؤوليات الطالب بمدارس لينكولن العامة في كتيب المعلومات الهامة كما لو كانوا يداومون في المدرسة بصفاتهم
الشخصية.
* إذا لم يكن لديك خدمة اإلنترنت ،فيمكنك االتصال بمكتب مدرستك لالستعالم عن توفر نقطة اتصال خلوية  hotspotتمت
تهيئتها لتوفير الوصول إلى أجهزة كميبوتر  Chromebookالخاصة بمدارس لنكولن العامة فقط.
*مشاكل التقنية محتملة أثناء التعلم/الدراسة عن بعد وهذه ليست من مسؤولية المعلم(ة) .يجب على الطالب الذين يواجهون
مشكالت ،االتصال بمكتب المساعدة التقنية بمديرية التعليم/مدارس لنكلون العامة للحصول على المساعدة على الرقم أدناه
402-436-1735
يرجى إكمال اآلتيPlease complete the following:
إسم الطالب(ة) )Student Legal First Name (required
إسم عائلة الطالب(ة) )Student Legal Last Name (required
رقم هوية الطالب(ة) )Student ID (required
المدرسة التي يداوم بها العام  21-2020الحالي )School Currently Attending (2020-21) (required
الصف الذي سينتقل إليه الطالب(ة) العام المقبل)Student’s Grade Level Next School Year (2021-22) (required
هل سيحتاج الطالب(ة) إلى مترجم؟ ?ال  or Noنعم Student needs a Language Interpreter – Yes
هل سيحتاج الطالب(ة) إلى لغة اإلشارة؟ ?ال  or Noنعم Student needs a Sign Language Interpreter –Yes

إسم الوالد(ة)/ولي األمر الذي تقدم بالطلب )Parent/Guardian First Name submitting the form (required
إسم العائلة للمتقدم بالطلب )Parent/Guardian Last Name submitting the form (required

يرجى تقديم عنوان البريد األلكتروني/إيميل الوالد(ة)/ولي األمر الذي تقدم بالطلب للحصول على المزيد من المعلومات لتقييم
المصادر التقنية الالزمة لحضور ناجح للتعلم/الدراسة عن بعد
أفهم وأوافق:
من خالل إرسال هذه اإلستمارة/الفورم ،أفهم وأوافق على المعلومات المقدمة في هذه اإلستمارة/الفورم وقد راجعت المعلومات
الموجودة على صفحة الويب هذه  : https://rlp.lps.org/أوافق على إجراء هذه المعاملة التي تنطوي على الشؤون/المسائل
الحكومية مع مدارس لنكولن العامة  LPSبالوسائل اإللكترونية وفقا لقانون نبراسكا الموحد للمعامالت اإللكترونية .

