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اإلفتراضيةمخطط المدرسة 
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نقطة البداية 

سهم، لبدء العام الدراسي القادم مع هدف حضور التالمذة  شخصيا إلى حرم مبنى مداراإلعتباراتمن المؤيد بقوة أخذ كل "

."ولكن على مديريات التربية والتعليم  أن تكون مهيئة للتحول إلى طرق تعليمية بديلة إذا ما دعت الحاجة إليها

(DESE. )والثانوياإلبتدائيفرع أركنسا للتعليم 

.المخصصة للتعليم في حرم مباني المدارساإلجاباتقسم



توفير التعليم المستمر

ميذ مدارس بغض  النظر عن الظروف الحالية أو عن نموذج التدريس، يلتزم معلمو مدارس فورت سميث العامة بتوفير أفضل الفرص لتال

.فورت سميث العامة 

و  للعائالت هذا الخيار ه. وساوثسايدنورثسايد، وفي مدارس اإلفتراضيةفي ذروة المدرسة اإلفتراضياألهل اختيار الخيار باستطاع❑

.  عبر اإلنترنت هو الخيار األمثل لمتابعة الدراسة في مثل هذا الوقت% 100التي تعتبر أن التعليم 

ل أن يتابع هذا الخيار هو األمثل للعائالت التي تفض.  تعليم في مبنى المدرسة، داخل حرم الصفمختلط أو مدمج،خيار أيضا يتوفر ❑

سة مع في هذا النموذج، يدمج المدرسون ميزة التعليم في مبنى المدر. أوالدها دراستهم في مبنى المدرسة كلما سنحت لهم الفرصة

. التعليم عبر اإلنترنت

.12-10والمرحلة الثانوية 9-يختلف نموذج  التعليم المدمج  بين المرحلة المدرسية التمهيدي❑



تعليم في مبنى المدرسة

تعليم مدمج أو مختلط

عبر اإلنترنت% 100

خيارات



9الصف –التمهيدي : مقارنة

اإلفتراضيةالمدرسة نموذج المختلطأو نموذج التعليم المدمج 

، تعليم في حرم مبنى المدرسة.تقليدي ❑

مهيأ ليتحول لتعليم عبر اإلنترنت❑

نتعلى مواد تعليمية ووظائف عبر اإلنتردخول يومي❑

الجمعةحتىاإلثنينالمدرسة منإلىالحضور❑

العامةسميثفورتمعلمي مدارسقبلمنتعليم❑

وضع الكمامة إلزامي❑

ية، إلى جمعية أركنسا لألنشطة الرياضالوصول إتاحة ❑

12-7في المبنى  للصفوف 

المدرسةوإلى/ توفر وسيلة نقل الباص من❑

م أوالده التعليم في هذا النموذج هو األفضل لمن يفضل تعلي

.إلى مبنى المدرسة بالحضور

عبر اإلنترنت، تعليم في المنزل% 100❑

ةالعامسميثمع معلمي مدارس فورتيوميإتصالأوتعليم❑

األهلمساعدةيحتاج❑

عبر اإلنترنت%100ووظائفمواد❑

وتيرة التلميذالتعليم على حسبيتتابع❑

ومساعداتخاصةخدماتالوصول إلىإتاحة ❑

الوصول إلى جمعية أركنسا لألنشطة الرياضية، في إتاحة ❑

12-7المبنى  للصفوف 

توفر وجبة طعام استلم واذهب❑

عدم توفر وسيلة نقل باص المدرسة❑

عدم بالتعليم في هذا النموذج هو األفضل لمن يفضل تعليم أوالده 

.إلى مبنى المدرسةالحضور



12-10الصفوف : مقارنة

اإلفتراضيةنموذج المدرسة  نموذج التعليم المدمج أو المختلط

ى المدرسة أو إتاحة الوصول إلى مواد تعليمية خارج مبنتعليم في مبنى تقليدي، ❑

المدرسة عبر نموذج تحويل الصفوف

تعليم يلقنه األساتذة❑

دخول يومي على مواد تعليمية ووظائف عبر اإلنترنت❑

الحضور إلى للمدرسة من اإلثنين حتى الجمعة❑

وساوثسايدنورثسايدمدارس معلمي تعليم من قبل ❑

إلزامي أثناء التواجد في حرم مبنى المدرسةوضع الكمامة ❑

12-10إلى جمعية أركنسا لألنشطة الرياضية، في المبنى  للصفوف إتاحة الوصول ❑

الباصتوفر وسيلة نقل ❑

على أوالده م وتتابع تعليتعليمية مرنة بيئة التعليم في هذا النموذج هو األفضل لمن يفضل 

.وتيرة المدرسين

عبر اإلنترنت، تعليم في المنزل% 100❑

.العامة عملية التعليممدرسو فورت سميث بسّهل ❑

عبر اإلنترنت% 100ووظائف مواد ❑

التلميذيتتابع التعليم حسب وتيرة ❑

كونّكسسمنهاج بيرسون❑

توفر اتصال بخدمة اإلنترنتيلزم❑

إلى خدمات خاصة ومساعداتإتاحة الوصول ❑

مبنى إتاحة الوصول إلى جمعية أركنسا لألنشطة الرياضية، في ❑

12-10للصفوف المدرسة  

طعام استلم واذهبتوفر وجبة ❑

نقل باص المدرسةتوفر وسيلة عدم ❑

إلى ضور بعدم الحالتعليم في هذا النموذج هو األفضل لمن يفضل تعليم أوالده 

.مبنى المدرسة



التعليم المدمج

طالمتوس،اإلبتدائي

2020أغسطس -آب 24من  إبتداء  يتوفر التدريس في حرم مبنى المدرسة ❑

.يقوم المعلمون بتحضير دروس عبر اإلنترنت لكل يوم من أيام السنة الدراسية ألي تلميذ متواجد في المنزل❑

، أو اإلمتحاناتبإمكان التالمذة المتواجدون في منازلهم بسبب مرض، حجر،  أو أي سبب آخر أن  يكملوا واجباتهم اليومية، إجراء ❑

لى قد يحصل التالميذ ع. تحضر الدروس من قبل معلمة الصف . الحصول على دعم من قبل موظفي مدارس فورت سميث العامة 

ب .المساعدة من قبل طاقم تعليمي مؤهَّل ومدرَّ

على التالمذة والطاقم العامل في المدارس بالتزام المنزل إذا تجاوزت . 100.4أوالدهم فال تتعدى حرارةمسئولية  أخذيتحمل األهل❑

.100.4حرارتهم الـ 



التعليم المدمج

(تكملة)المتوسط  ، اإلبتدائي

ي مبنى المدرسة تؤدى بشكل أفضل ف(  ، مثالاإلبتدائيةتعليم القراءة مثل ) برامج رغم أن التعليم عبر اإلنترنت سيكون متاحا عند الضرورة، إال أن عدة ❑

.    في نموذج التعليم المدمج أو المختلط

.في أي لحظة خالل السنة الدراسية، قد يتم تحويل التدريس بالكامل عبر اإلنترنت بسبب إقفال المدارس أبوابها❑

.داخل حرم المدرسةإلزامية ستكون الكمامات ❑

ض مدرسة في الوقت الحالي خطط تنظيمية لتناول الوجبات، لضبط التجمعات وقت المرور باألروقة، والتخاذ بعض اإلجراءات على أرتراجع كل ❑

.قد تتفرد كل مدرسة بأنظمتها الخاصة حسب هندسة بنائها وعدد طالبها. الملعب،إلخ

والدهم إلى على الرغم من ذلك، وعندما تتيح الفرص، نشجع األهل ومتولّي الرعاية على إيصال أ. تتوفر وسيلة نقل الباص في بداية ونهاية كل يوم❑

.لبس الكمامة إلزامي في الباصات. ما يزال الخبراء يبحثون في كيفية زيادة سالمة التالميذ وهم على متن الباص. المدرسة



12-10التعليم المدمج 

و أو بوسائل في هذا النموذج، يتم تصوير المحاضرات والدروس بواسطة الفيدي. العامهذاالمنقلبالدراسيالفصلسيستعمل مدرسو الثانويات نموذج❑

يتعابعواي ثم، يستطيع التالميذ الحضور إلى مبنى المدرسة ك. يشاهد التالميذ هذه الدروس المصورة في منازلهم(. بث مباشر أو مصور) إعالمية أخرى

عند ، دةإذا فهم التالميذ الدرس وكان باستطاعتهم إتمام وظائفهم بمفردهم من دون مساع. المحاضرات اليومية مع معلمي صفوفهم أو ليكملوا وظائفهم

.الحضور الشخصي إلى حرم صفوفهم اليوميةيحتاجون إلى ال ذلك 

.في حرم المدرسةاإلمتحاناتعلى التالمذة أن يكونوا مهيئين ألخذ ❑

.أو أعلى في أي من صفوفهم( سي)باستطاعتهم المحافظة على معدل يكنلمإنالمدرسةحرمإلىالشخصيالتالمذة الحضورعلى❑

.حصص يوميةبرنامجالتالمذة علىسيحصل❑

.ستتوفر برامج الحصص اليومية على اإلنترنت في أقرب فرصة ممكنة❑

نموذج الفصل الدراسي المنقلب



(  تكملة)12-10التعليم المدمج 

.يحتاج التالميذ للحضور الشخصي إلى حرم المدرسة ليتابعوا دروسهم ونشاطاتهم الرياضية وليشاركوا بها❑

.اإلنترنت بسبب إقفال المدارس أبوابهاإلى تدريس عبر التدريس بالكامل يتحول في أي لحظة خالل السنة الدراسية، قد ❑

.داخل حرم المدرسةستكون الكمامات إلزامية ❑

درسة قد تتفرد كل م. ، إلخالتجمعات وقت المرور باألروقةولضبط تنظيمية لتناول الوجبات، على مراجعة خطط مدرسة في الوقت الحالي تقوم كل ❑

.بأنظمتها الخاصة حسب هندسة بنائها وعدد طالبها

لعام هذا البيان الخطي يقدم للمدرسة في مطلع ا. يتوجب تلى التالميذ إحضار بيان خطي من قبل أولياء أمرهم للسماح لهم بمغادرة مبنى المدرسة❑

.  الدراسي

. 100.4على التالمذة والطاقم العامل في المدارس بالتزام المنزل إذا تجاوزت حرارتهم الـ . 100.4يتحمل األهل مسئولية  أخذ حرارة أوالدهم فال تتعدى ❑



12للصف –، التمهيدي اإلفتراضيةالمدرسة 

9الـ الصف-التمهيدي،اإلفتراضيالتعليمذروة
.اإلفتراضيةساوثسايد، مدرسة اإلفتراضيةنورثسايدمدرسة 

.صفوفهم بالكامل عبر اإلنترنتاإلفتراضيةيتابع تالمذة المدرسة ❑

.متخصصا يختلف عن المنهج الذي تتبعه المدرسة التقليدية في حرم مبناهاإفتراضياتتبع الحصص الدراسية منهجا ❑

مكنوا من الحضور إلى مبنى المدرسة الثانوية أو المتوسطة  للمشاركة في الدروس والنشاطات الرياضية لو تاإلفتراضيةيستطيع تالمذة المدرسة ❑

.تأمين وسيلة نقل تأتي بهم إلى المدرسة

تناول طعام يةاإلفتراضللمحافظة على التباعد االجتماعي، ال يستطيع تالمذة المدرسة .اإلفتراضيةلتالمذة المدرسةواذهباستلمستتوفر وجبة طعام❑

.الفطور أو الغذاء مع زمالئهم في المدرسة

ى شهادة من حرم منتمون للمدارس الثانوية العامة التابعة لمديرية التعليم الرسمي في فورت سميث وسيحصلون علاإلفتراضيةيعتبر تالمذة المدرسة ❑

.ثانويتهم عند تخرجهم

❑.


