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  رسالة من المدير لومباردي
 

 ،أعزائي الطالب

 

أولياء األمور.  هذه اإلضافة -نقدم عودة الطالب إلى اإلضافة المدرسية إلى دليل الطالب  2021-2020الكبيرين للعام الدراسي القادم إنه مع اإلثارة والترقب   

اصة بـمة الخهي تراكم لساعات العمل من قبل فريق من المعلمين ومديري مدرسة ستونهام الثانوية.  تقدم هذه الوثيقة معلومات حول سياسات الصحة والسال  

COVID،  بيئةوخيارات نماذج التعلم، ودعم الطالب وخدماتهم، وإعداد المباني والمرافق. الهدف األول من هذه اإلضافة هو أن نؤكد لكم أن مدرستنا هي  

 .تعليمية آمنة وداعمة وتساعدك على االنتقال مرة أخرى إلى التعلم

 

الملكية.  نتوقع أن تأخذ ملكية التعليم -لب مع إيالء اعتبار محدد للسالمة والثقافة المدرسية واألكاديميين الهدف الثاني هو أن تفهم تماما ما هو متوقع منك كطا  

 .الخاص بك واألكاديميين، وملكية متطلبات السالمة لدينا، وملكية ثقافتنا المدرسية

 

شخصيًا وبعيدًا، من خالل الحضور اليومي المتسق، عن طريق تسجيل سوف تثبت الملكية المشاركة في مناقشات الصف واالجتماعات، من خالل إكمال العمل  

 الدراسية، والتواصل مع معلمك والمشاركة معه للحصول على الدعم والمساعدة اإلضافية حسب الحاجة.  تذكر، العمل الذي تقوم Google الدخول إلى فصول

 !به والدرجات التي تكسبها مهمة. تملك لهم

 

فحةإن توقعات السالمة من ارتداء قناع الوجه، والتنافر االجتماعي، وغسل األيدي وتطهيرها في كثير من األحيان، تحدث فرقا إيجابيا في مكاوكما نعلم جميعا، ف  

في هذا معا، ونحن جميعاا هذا الوباء والمساعدة على خلق بيئة آمنة.  االلتزام الصارم بمتطلبات السالمة المعلنة سيساعدنا على العودة إلى طبيعتها.   نحن جميع  

ن وتطهير اليدينبحاجة إلى أن تكون مسؤولة عن امتالك دورنا الخاص.  تظهر الملكية عن طريق ارتداء قناع، والتنافت االجتماعي، وغسل في كثير من األحيا  

  .واتباع أي الفتات السالمة األخرى المنشورة

 

ية.  نحن مدرسة تقدر القبول واالحترام والتسامح واللطف.  نحن ندرك أننا جميعاً فريدون ومميزون بطريقتناثقافتنا المدرسية هي ما يدفع مدرسة ستونهام الثانو  

ية بعرض هذه القيمالخاصة، ويحق لنا الحصول على بيئة تعليمية إيجابية وآمنة.  نحن نخلق بيئتنا التعليمية من خالل تبني هذه القيم.  يمكنك إظهار الملك .   

 

وثقافة مدرستنا جميعا بداية إيجابية للعام الدراسي.  ونحن على ثقة من أنه مع االلتزام بمتطلبات السالمة جنبا إلى جنب مع ملكية الطالب ألكاديميتهم نتمنى لكم ، 

   .سيكون لدينا جميعا سنة إيجابية وممتعة وناجحة

 

 افضل

 السيد لومباردي

 

 

 

 

 

 

 

والسالمة الصحة  

 )قسم التعليم االبتدائي والثانوي( والعمل مع وزارة DESE وقد جرى خالل الصيف تحليل شامل لمبنى المدرسة ومرفقها. بما يتفق مع المبادئ التوجيهية

افي وضعت في التخزين بحيث يتمالصحة المحلية، تم إعادة تنظيم الغرف وترتيبها لتلبية المبادئ التوجيهية للدولة من ستة أقدام التباعد المادي مع األثاث اإلض  

حة العامة وإدارة الصحةمتباعدة المكاتب ستة أقدام بعيدا. وتم تحديث الجوانب األخرى من المدرسة الثانوية لمتابعة إجراءات السالمة التي كلفت بها وزارة الص  
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ماكن، وشراء اللوازم مثل محطات التعقيم اليدوي، ولوازمفي بعض األالعامة المحلية، بما في ذلك إضافة الفتات إلى التحوالت المباشرة والحد من اإلشغال   

   .SPS التنظيف، ومعدات الحماية الشخصية.  سياسة الصحة

 متطلبات الطالب والمعلم

رتداء قناع معتمد في جميع األوقاتا ●  

 اغسل يديك ونظفها بشكل متكرر ●

 الحفاظ على إرشادات النأى االجتماعي ●

 COVID إبالغ الممرضة إذا كنت مريضا أو إذا تم تشخيص أي شخص في منزلك مع ●

 متابعة جميع الالفتات ●

 

أقدام 6الصورة أدناه يظهر الفصول الدراسية مع مكاتب متباعدة  . 

 

 

نموذج التعلم خيارات  

، تتوفر ثالثة خيارات لنموذج التعلم2021-2020بالنسبة للعام الدراسي  .  

 

 الجدول: خيارات نموذج التعلم #1

https://docs.google.com/document/d/1mWOhI1NRrG6VfphYiKhKaEEUAws7YWoHY3G-mflEmmU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mWOhI1NRrG6VfphYiKhKaEEUAws7YWoHY3G-mflEmmU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mWOhI1NRrG6VfphYiKhKaEEUAws7YWoHY3G-mflEmmU/edit?usp=sharing
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 نموذج التعلم

 الهجين

1الفوج    

 يحضر الطالب مزيًجا من التعلم الشخصي والتعليم عن بعد. سوف يحضر الطالب صفا شخصيا في المدرسة الثانوية كل يومين. في األيام

  .البديلة، سوف يتعلمون عن بعد في المنزل

يين الطالب إلى المجموعةقد ينتقل هذا إلى "كامل البعيد" عن طريق اإلغالق إذا تم تحديدها من قبل المقاطعة أو الوالية. سيتم تع  A أو 

B.  

 كامل البعيد

 عن طريق

 اختيار الفوج

2 

 يجوز للطالب واألسر اختيار للتعليم عن بعد فقط للعام الدراسي بأكمله. الطالب ال يذهبون إلى المدرسة جسدياً. سيتمكن الطالب من

ين، قد تتطلب العمليةالوصول إلى خدمة التوجيه واإلرشادات واألنشطة الالمنهجية. إذا كان الطالب يرغبون في العودة إلى النموذج الهج  

لتلبية تدابير السالمة.   باإلضافة إلى ذلك، قد ال يسمح الجدول بتفضيالت الطالب على بعض المستويات االختيارية و/أو أسابيع 3-4  

تفاصيل محددة يجب أن تقدمها لجنة المدرسة والمشرفالمقرر الدراسي.   . 

 كامل في

 المدرسة

Cohort 3   

 قد تتلقى تعليمات شخصية في كل يوم DESE الطالب الذين حددتهم المنطقة على أنها أولوية عالية كما هو محدد من قبل توجيهات

 ، والحفاظ على بناء القدرات والنأى عن ستة أقدام ، DESE دراسي.  تستند معايير تحديد الطالب ذات األولوية العالية إلى إرشادات

سيتم تعيين هؤالء الطالب في المجموعةواعتبارات التوظيف.    C.   
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(1نموذج التعلم الهجين )الفوج   

 نظرة عامة على الهجين 

  .سيتم تعيين الطالب إلى المجموعة أ أو المجموعة ب ●

أيام 8وفي هذا العام، تم اعتماد جدول زمني مدته خمسة أيام مماثل لجدول أيام العام الماضي الذي مدته  ● .  

المجموعتينالطالب في  ●  A و B أيام بحيث يكون 10أيام. يتم توزيع جدول األيام الخمسة على مدى التناوب في  التعليم في المدرسة سيحضرون  

  .هناك عدد متساو من الفرص في الصف لكل مجموعة
  .وسيغطي كال الفريقين نفس المنهج الدراسي على مدى دورة األيام العشرة ●
بواسطة تقسيم أبجدي.  وسوف تستند قرارات أخرى على اللوائح والمبادئ التوجيهية منسيتم تحديد المجموعات أوالً  ●  IEPs، 504s و ELLs 

 .SHS االحتياجات )متعلمي اللغة اإلنجليزية(، واألشقاء في
  .عندما يكون الطالب في المدرسة، يحدث التعليم والتعلم في وقت واحد ●
تحقق مع -ة في المدرسة، سيتبع الطالب أيًضا جدولهم بالنسبة لأليام التي ال تكون فيها المجموع ●  Google Classroom للحصول على االتجاهات 

ي الصفوالواجبات، ويحصلون على الدعم عند االقتضاء. في هذا النموذج سوف يكون التعلم غير متزامن مع المتابعة واالتصال المباشر إلى العمل ف  

  .المدرسي والمناقشات.  سيتم أخذ الحضور
   .لتكون منصة الدرجات عبر اإلنترنت.  يتم تشجيع الطالب وأولياء األمور على التحقق من ذلك بشكل متكرر PowerSchool سوف تستمر ●

 

جدول نموذج التعلم المختلط للطالب في المجموعة أ 2جدول #    

 )المجموعة ب في الفئة عندما تكون المجموعة أ عن بعد(

أيام 5عينة هجينة   

WK 1     

1يوم االثنين   

 في المدرسة

1يوم الثالثاء   

REMOTE 

2يوم الـ   

 في المدرسة

2الخميس يوم   

 البعيد

3يوم الجمعة   

 في المدرسة

 يتبع الطالب جدول ألف  9:24 -8:15

تحقق مع -يومه األول   

Google 

Classroom 

 للحصول على

 ،التوجيهات والواجبات

   .والدعم عند االقتضاء

 يتبع الطالب جدول اليوم ب

تحقق مع -الثاني   

Google Classroom 

 للحصول على

 ،االتجاهات والواجبات

  .والدعم عند االقتضاء

 ج

 ألف ج و 10:37 - 9:28

 د و د *12:24 -10:41

 *الغداء

10:41 - 12:24 

L1: 10:41 - 11 11؛   

L2: 11:16 - 11:46 

L3: 11:54 - 11:24 

L1: 10:41 - 11 11؛   

L2: 11:16 - 11:46 

L3: 11:54 - 11:24 

L1: 10:41 - 11 11؛   

L2: 11:16 - 11:46 

L3: 11:54 - 11:24 

 ز ز ه 1:37 - 12:28

 ه فليكس فليكس 2:50 - 1:41 

 

 يوم نموذج هجين-5

WK 2   

3يوم االثنين   

 البعيد

في 4يوم الثالثاء   

 المدرسة

4يوم الـ   

 البعيد

5الخميس يوم   

 في المدرسة

5يوم الجمعة   

 البعيد

 يتبع الطالب جدول  9:24 -8:15

تحقق من -يومه الثالث   

Google 

Classroom 

 للحصول على

 ،التوجيهات والواجبات

 الطالب يتابع يومهم ألف

 الرابع

تحقق مع -جدولة   

Google 

Classroom 

 للحصول على

 يتبع الطالب جدول ج

تحقق -س يومه الخام  

 Google مع

Classroom 

 للحصول على

 ،االتجاهات والواجبات

 ب ب 10:37 - 9:28

 د و 11:50 -10:41
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L1: 10:41 - 11  .والدعم عند االقتضاء *الغداء 11؛   

L2: 11:16 - 11:46 

L3: 11:54 - 11:24 

 ،التوجيهات والواجبات

  .والدعم عند االقتضاء

L1: 10:41 - 11 11؛   

L2: 11:16 - 11:46 

L3: 11:54 - 11:24 

  .والدعم عند االقتضاء

 ز ه 1:37 - 12:28

 فليكس فليكس 2:50 - 1:41 

* دقيقة خالل هذا الحي 30هناك ثالث وجبات غداء لمدة  .  

 

 البروتوكوالت المختلطة
  

ً  8:15ستبدأ المدرسة في الساعة  ● صباحا  

   .سيتم فصل الطالب خالل فليكس ما لم تكن قد اتخذت ترتيبات مسبقة لتلقي مساعدة إضافية من المعلم ●

صباحاً، ثم التوجه مباشرة إلى الكافتيريا حتى 7:45للطالب الذين يرغبون في الحصول على وجبة إفطار مدرسية دخول المبنى في الساعة يمكن  ●  

صباحاً ثم ينتقلون مباشرة إلى فصلهم الدراسي األول 8:00صباحاً.  قد يدخل الطالب اآلخرون في الساعة  8:00الساعة  . 

ل الطالب في أوقات متداخلة مع تأخير لمدة دقيقتين للطابق الثاني.  ومن المتوقع أن يحافظ الطالب على الُهَوم االجتماعيوفي نهاية اليوم، سيتم فص ● . 

 سيطلب من جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ارتداء أقنعة يجلبونها إلى المدرسة  .يجب أن تلتزم األقنعة، كما هو الحال مع أي ●

 سوف تكون األقنعة متاحة للطالب الذين قد نسوا واحدة أو يحتاجون إلى واحد .SHS كما هو مفصل في دليل SHS مالبس مدرسية، بسياسة اللباس

ع منلهذا اليوم. يجب أن تناسب أقنعة بشكل آمن حول األنف والفم; رقبة، فتح ذقن مثلث بانداناس، والمرشحات الخارجية، واألقنعة مع أي أنوا  

 .الثقوب غير مقبولة. انظر محددة سياسة األقنعة

مكن ذلك واتباعسيطلب من الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وزوار المدرسة و/ أو المدرسة االلتزام بالنأى االجتماعي عن ستة أقدام كلما أ ●  

 .الالفتات وحدود الغرفة وغيرها من إرشادات السالمة

ل الزمنيةسيتم تنظيف المدرسة طوال اليوم الدراسي وفي نهاية كل يوم دراسي وستتلقى تنظيفًا عميقًا في نهاية كل أسبوع.  وقد أعيد تشكيل الجداو ●  

  .للوصاية لزيادة التغطية خالل النهار من أجل التنظيف المستمر

 .وستمتثل المدرسة لجميع إجراءات الصحة والسالمة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة في الوالية وتعمل بشكل وثيق مع إدارة الصحة في ستونهام ●

همسوف تعالج اإلجراءات الالزمة التي يتعين اتخاذها عندما يكون الطالب أو الكبار لدي DESE اإلجراءات والبروتوكوالت المستندة إلى توجيهات ●  

  .أو االختبارات اإليجابية COVID-19 أعراض

  .وسيتم تزويد أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالتكنولوجيا والتدريب الالزمين لدعم التعلم الشخصي والتعليم عن بعد ●

  .؛ وسيتم توفير اتصال الساخنة عند الضرورةChromebook سيتم تزويد جميع الطالب بـ ●

القناع عندما يكون الطالب في المدرسة.  سوف تحدث فواصل قناع مرتين في اليوم الواحد، واحدة في الصباح وواحدة فيسيتم التخطيط لفواصل  ●  

أقل فترة ما بعد الظهر. سوف تحدث فواصل قناع بشكل مثالي خارج أو في صالة األلعاب الرياضية مع النأى االجتماعية. سوف تكون فواصل القناع  

أقدام من بعضهم البعض 10ن هناك فصل في الخارج، يجوز للطالب إزالة األقنعة، ولكن يجب أن يجلسوا على بعد دقيقة. إذا كا 15من  . 

أقنعة أثناء تناولسيتّم تناول الغداء في الكافتيريا.  سيجلس الطالب في مكاتب متباعدة ستة أقدام بعيدا كل التي تواجه في نفس االتجاه.  ال يلزم وجود  ●  

م.  يجب أن يبقى الطالب جالسين أثناء الغداء.  أما األكل الخارجي فسيكون متاًحا اعتمادًا على الطقسالطالب الطعا . 

 

 التوقعات عن بعد أثناء التعلم الهجين

 .لمتابعة التوجيهات الخاصة بالواجبات Google Classroom يتبع الطالب جدولهم الدراسي ويفحصون ●

مساًء في تلك الليلة. قد تكون تواريخ االستحقاق مرنة بناًء على 10:00وني، إذا لزم األمر، بحلول الساعة يجب على الطالب تسليم العمل اإللكتر ●  

  .التعيين والفئة

  .من المتوقع أن يكون الطالب حاضرين لجميع الفصول سواء كانت بعيدة أو شخصية ●

الطالبإذا كان الطالب يعملون عن بعد في مجموعة مع الطالب اآلخرين، يجب على  ● : 

 أن ترتدي مالبس مناسبة للتعلم ○

  احترم زمالءنا ○

 عدم التقاط لقطات الشاشة أو إجراء تسجيالت ○

 الحفاظ على الدردشة على االنترنت تركز على التعلم; ضمان الدردشة تحترم جميع المشاركين ○

https://docs.google.com/document/d/1F-iTmUtb-xLHeLBwnowVtxNJkzGLvAW9OpiNW14OCPo/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-iTmUtb-xLHeLBwnowVtxNJkzGLvAW9OpiNW14OCPo/edit
https://docs.google.com/document/d/1F-iTmUtb-xLHeLBwnowVtxNJkzGLvAW9OpiNW14OCPo/edit
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 المساهمة في المناقشات عبر اإلنترنت ○

 تقديم الدعم والمساعدة ألقرانك ○

 

الهجين بعيًدا تماًماإذا أصبح   )Cohort 1( 

 أو الدولة و/أو لجنة DESE في مرحلة ما، قد تنتقل المدرسة الثانوية من الهجين إلى جهاز التحكم عن بعد الكامل عن طريق اإلغالق كما هو ُمْنتََمر به من قبل

جميع الطالب سوف تتبع جدول زمني لمدة خمسة أيام مع التعلم متزامن المدرسة. في هذا النموذج، سيتم توفير فرص التعلم المتزامن وغير المتزامن للطالب.  

شاد والمساعدةالمقرر في الجزء المبكر من اليوم والتعلم غير متزامن في الجزء الالحق من اليوم. ويشمل هذا الجدول أيضاً فرص الحصول على خدمات اإلر  

 .التقنية وغيرها من موارد المجتمع المدرسي

  عينه الجدول الزمني للطالب للتعلم عن بعد )المجموعة ألف وباء معا(
3الجدول #  

5عينة عن بعد لمدة   

      أيام

1يوم االثنين  2يوم الثالثاء   3يوم الـ   4الخميس يوم   5يوم الجمعة    

 المساعدة التقنية )أخصائي وسائل اإلعالم في المكتبة/التكنولوجيا(  8:30-8:40

المجتمعاتصاالت  8:50 - 8:40  

 )LMS ،مدير، مستشارات إرشاد، أخصائي اجتماعي، تناوبات علم النفس(

 ج ألف ج ب ألف 9:50 - 8:50

 فاصل الشاشة 10:00 - 9:50

 ب ب ألف ج و 11:00 - 10:00

 فاصل الشاشة 11:10 - 11:00

 د و د و د 12:10 - 11:10

  الغداء 12:40 - 12:10

 ز ه ز ز ه 1:40 - 12:40

دقيقة لكل من( 20الظهر )أدناه( كتل ممتدة )بعد    

 FLEX الطالب موسع FLEX الطالب  FLEX الطالب موسع 2:00 - 1:40

2:00- 2:20 F ممتدة B ه موسع 

2:00 - 3:00 

B موسع C الموسعة 

2:20 - 2:40 D موسع C الموسعة F ممتدة D موسع 
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2:40 - 3:00 E موسعة G موسعة E موسعة G موسعة 
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 البروتوكوالت عن بعد )جميع الطالب الذين يتعلمون عن بعد(

  :وسيتضمن الجدول الزمني خالل فترة التعلم عن بعد لليوم الدراسي المبادئ التالية

 .سيتم الحضور في بداية كل فترة من الفصول الدراسية ●

 سوف يتلقى الطالب تعليمات افتراضية لجزء من كل فصل الذي يلتقي في ذلك اليوم. وقد يكون ذلك في شكل دروس صغيرة قصيرة مع توفير الوقت ●

 ،للعمل المستقل والتعاوني. كما سيتم إشراك الطالب من خالل تعليم مجموعة صغيرة، ومجموعات مناقشة، والعمل التعاوني عن بعد مع األقران

  . عن التعلم المستقلفضال

 لتكون منصة الدرجات عبر اإلنترنت.  يتم PowerSchool سيحصل الطالب على مالحظات متكررة وتقييمات ودرجات ربع سنوية.  سوف تستمر ●

  .تشجيع الطالب وأولياء األمور على التحقق من ذلك بشكل متكرر

و عن بعد طوال اليوم لتوفير التعليمات حسب الحاجة لتلبية إرشادات الدولةقد يستمر جدولة خدمات التعليم والتعليم الخاص شخصيًا و /أ ● .  

 توقعات التعلم عن بعد للطالب )جميع الطالب الذين يتعلمون عن بعد(

 ...قبل الصف ●

 .في بداية كل فصل دراسي Google تحقق من صفك في ○

 .في مدرستك يوميًا على األقل Gmail تحقق من حساب ○

مناسبة للتعلمأن ترتدي مالبس  ○ . 

 مشحون بالكامل، ويعمل Chromebook مع استخدام جهاز "Google كن متصالً باإلنترنت وفي الوقت المحدد لجلسات "لقاء ○

 .الميكروفون، وتمّكن كاميرا الويب

 .لديها األقالم والورق والكتب وغيرها من المواد جاهزة إذا لزم األمر ○

 ...خالل الفصل ●

مة واحدة أثناء الدروس عبر اإلنترنتحافظ على تركيزك على مه ○ : 

  ال تلعب أو تستخدم وسائل التواصل االجتماعي ■

 الخاص بك حتى ال يصرف لك chromebook إغالق جميع النوافذ األخرى على جهاز ■

 .احترم المنصة ومعلمك وزمالءك.  ال تأخذ لقطات أو جعل التسجيالت ■

ث أو عند الرد على األسئلةقم بتشغيل الميكروفون فقط عندما يطلب منك التحد ○ . 

 .إبقاء الدردشة الخاصة بك على االنترنت تركز على التعلم; ضمان الدردشة تحترم جميع المشاركين ○

 .المساهمة في المناقشات عبر اإلنترنت ○

 .تقديم الدعم والمساعدة ألقرانك ○

 ...بعد الصف ●

ريخ االستحقاق ووقتهإرسال كافة األعمال عبر اإلنترنت أو العمل دون اتصال بها حسب تا ○ .  

 .تقديم العمل األصلي؛ تجنب االنتحال ○

 .Google Meets طلب مساعدة إضافية / توضيح من المعلم عبر رسائل البريد اإللكتروني أو من خالل ○

 .تقديم المشورة المعلم الخاص بك إذا كنت تجد العمل تحديا أو إذا كنت تحتاج إلى مزيد من الدعم ○

الخاص بك إذا كنت طغت وتتخلف تقديم المشورة المعلم ○ . 

 .كن صبوراً مع معلميك كما أن التدريس عبر اإلنترنت جديد عليهم أيًضا ○

 .تنبيه المعلم إلى الطرق التي يمكن تحسينها ○

  !فورا.  ال تتأخر helpdesk@stonehamschools.org بالنسبة للقضايا التقنية، أرسل المعلم أو ○
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 دعم الطالب وخدماتهم

والوصولاإلنصاف   

ادثة وطنية هامة حول قضايالقد كان الربيع الماضي بدايةً عصيبة للعديد من طالبنا. لقد واجهنا وباء عالميا مخيفا، وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، ومح  

لمدرسة، نتعهد بالحفاظ على احتياجاتهم االجتماعيةالعرق والعدالة االجتماعية. ونحن نعلم أن هذه التحديات تؤثر على طالبنا بشكل مختلف، ومع عودتنا إلى ا  

الثانوية، أنشأت لجنةوالعاطفية في مقدمة عملنا. وستظل مبادئ الوصول والشفافية واالنتباه والمرونة أساسية في تخطيطنا.  وباإلضافة إلى عملنا في المدرسة   

في المقاطعة وفريقا استشاريا لهذه اللجنة الفرعية مفتوح لجميع أفراد المجتمعالمدارس مؤخرا لجنة فرعية لدراسة العنصرية الهيكلية أو المنهجية  . 

 

 اإلرشاد واإلرشاد

 ويكرس المستشارون في المدارس ومستشارو التكيف وأخصائي علم النفس في المدارس جهودهم لتعزيز نمو الطالب كأفراد في بيئة آمنة وراعية. وستستمر

 :هذه األولويات بغض النظر عن البيئة التعليمية )الشخصية أو المختلطة أو البعيدة(. وسيواصل موظفو التوجيه تقديم ما يلي

 تقديم المشورة الفردية والجماعية على المدى القصير حسب الحاجة ●

 رصد تقدم الطالب ●

 المساعدة في الجدولة ●

 الوساطة في مجاالت تسوية النزاعات بين األقران ●

 اإلحاالت إلى الوكاالت الخارجية المناسبة ●

 اإلشراف على تطوير وتنفيذ خطط الطالب 504 ●

 الكلية والمهنية االستكشاف والتوجيه ●

 دعم في التواصل اإليجابي بين الوالدين والمعلمين والطالب؛ و ●

  إجراءات تسجيل الوصول الفردية/العائلية ●

 )ELLs( متعلمو اللغة اإلنجليزية

إلنجليزية لدينا في اكتساب اللغة، وسوف يدعم الطالب في تطوير المهارات اللغوية الالزمة للنجاح فيفي مساعدة متعلمي اللغة ا ELL سوف يستمر معلم  

 بتوفير تعليم مباشر وجماعي صغير متزامن و / أو غير متزامن في القراءة والكتابة والتحدث واالستماع لدعم ELL الفصول الدراسية المحتوى. سيقوم مدرس

اللغة. سيتم توفير تعليمة احتياجات الطالب الكتساب  ELL من خالل فئة محددة مجدولة كما في الماضي.  

 التعليم الخاص

 ستلبي مدارس ستونهام العامة وتتجاوز المعايير التي حددتها إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس في 9 يوليو 2020  إرشادات التعليم الخاص

 في إما الهجين أو النموذج البعيد. سنعطي األولوية IEP الشاملة للعام الدراسي 2020-21. سيحصل جميع طالب التعليم الخاص على جميع الخدمات على

قش المنطقة خدماتلخدمات التعليم الخاص التي تتم بشكل شخصي أو متزامن )مباشر( حسب الظروف الفردية. بالنسبة للطالب الذين يتلقون تعليماً خاصاً، ستنا  

التدريب المهني مع أولياء األمور وتوثق أي اختالفات في كيفية تقديم الخدمات بما في ذلك كيفية تقديم الخدمات وأين ومتى يتم تقديمهاالتعليم و .   

ما قبل المدرسةن سيتم إعطاء األولوية لطالب التعليم الخاص ذوي االحتياجات الكبيرة والمعقدة، على النحو الذي تحدده الدراسة، بما في ذلك الطالب في س ، 

. هؤالء الطالب الذين يتم ترتيبهم حسب األولوية سوف يتلقون قدر التعليم الشخصي بقدر اإلمكان2021-2020لتلقي التعليم الشخصي خالل العام الدراسي   

أيام في األسبوع، كل أسبوع 5لشخصي ضمن معايير الصحة والسالمة السارية في كل وقت محدد. ونحن نخطط لتزويد هذه المجموعة من الطالب مع التعليم ا . 

 .جميع الطالب اآلخرين ذوي االحتياجات الخاصة سوف تشارك في نفس نموذج التعلم والجدول الزمني ألقرانهم

http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide-memo.docx
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 عمليات خدمة الطعام

بتنفيذ مزيج من االستيالء والذهاب ، أو سيتم تقديم وجبة اإلفطار والغداء كل يوم، سواء كان الطالب يتعلمون عن بعد أو شخصيًا. سيقوم فريق خدمة الطعام  

  .أنظمة توصيل الطعام في الموقع

 

 المرفق والعمليات
  .ولتقليل المخاطر التي يتعرض لها جميع أفراد مجتمعنا المدرسي وضمان العودة اآلمنة إلى المدارس، تم اتخاذ الخطوات التالية

 

 .دراسة جدوى لتحديد العودة إلى المدرسة ●

ة الهواء وطاقة نظام الترشيح لضمان التهوية السليمة واآلمنة وعالية الجودة في أماكن التدريستحليل مناول ● .  

 المشي من خالل لتحديد مساحة إضافية موسعة لموظفي التمريض لفصل الطالب المرضى من الطالب جيدا، ورعاية الطالب أو الموظفين عندما ●

  .يصبحون مرضى خالل النهار

جاج شبكي لمناطق المرور العالية والمكاتب اإلدارية، مما يوفر سالمة معززة للموظفين والطالبقياس وترتيب فحص ز ● . 

 .سيتم نشر الفتات لالنتقال من خالل الممرات والساللم لضمان النأى االجتماعي ●

 

 بناء الصرف الصحي

   .إرشادات المرافق والعمليات، ستقوم فرق الحراسة والصيانة بتنظيف المرافق يوميًا DESE متوافق مع

  .سوف يحدث التطهير عدة مرات في اليوم على األسطح عالية االستخدام ●

 .وستتلقى المدرسة تطهيرا عميقا طوال العام الدراسي كل يوم سبت ●

غسل اليدين سيكون الصابون، والمناشف الورقية المتاحجميع محطات  ● . 

  .وسيتم تركيب محطات مجس الحركة المطهر اليدوي في مواقع مختلفة ●

  .سيتم نشر سجالت التنظيف المادي على جدران مرحاض مع أوقات محددة لتنظيف / تطهير ●

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UHdnxl98Iy4f7DbdnB0SlbdPjOjDnAYf/view?usp=sharing

