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 :OUSD ع��زي مجتمع
 

ف ، ح�ث نختتم العام الدرا�ي ونحتفل ب�نجازاتنا ونتطلع إ� العطلة  ا للطالب والموظفني � ا مث�ي ُ�عد شهر مايو عادًة شهر�
ون�ة السابقة ببعض التقدير العميق  ي اإلل��ت ي ، لذلك أردت متابعة رسالىت ء نموذ�ب ي

الص�ف�ة. هذا العام ل�س سوى �ش
ف الذين عملوا بجد خالل الشه��ن ال ف باإلضافة إ� بعض المعلومات اإلضاف�ة. ير�ب االطالع أدناە للحصول للموظفني ماضيني

ا ف�ما يتعلق بالمواضيع التال�ة: التعلم عن بعد ؛ التكنولوج�ا ومعالجة  ي قدم�
ع� التحديثات والموارد وخططنا وأفكارنا للم�ف

و�ــــج / التخ�ج ؛ التعلم ي والسنة الدراس�ة  الفجوة الرقم�ة ؛ الدرجات ، بطاقات التقار�ر وال�ت
 .21-2020الص��ف

 
 التقدير

 
ف ، عندما ننتهز الفرصة للتوقف وشكر مدي��نا  ي لتقدير المعلمني اليوم هو يوم مديري المدارس واليوم األول من الشهر الوطىف

ا ، وع� الرغم م ي ومعلمينا ع� تفانيهم وعملهم الشاق طوال العام. من المفهوم أن شهر مايو هذا مختلف تمام�
ن أننا لسنا �ف
ا ، إال أنه ال يزال ب�مكاننا اغتنام كل فرصة هذا الشهر إلظهار التقدير لمعلمينا بطرق أخرى.  المدرسة لنشكر معلمينا شخص��

ي خدمة الطالب 
ي "شكر" ع� العمل الشاق الذي تقوم به �ف

ا ، أعرف مدى التشجيع ع� تل�ت ا ومدير� ا سابق� ي معلم� بصفىت
ف والمجتمع  .والموظفني

 
عندما أغلقت مدارسنا أمام التعل�م الشخ�ي ، ارت�ت قادة مدرستنا ومعلمونا ع� الفور إ� مستوى مشهد التعلم عن بعد 

ي 
ف �ف ي طرق إلبقاء الطالب واأل� منخرطني

ي التعلم وفكروا �ف
الجد�د. لقد وضعوا خطة جد�دة كاملة ل��ف�ة استمرار الطالب �ف

وا ندوات ع�ب  نت لتعلم طرق جد�دة لالتصال ، وثنوا عضالتهم التكنولوج�ة الستخدام مجتمع المدرسة. لقد ح�ف  اإلن�ت
. ير�ب قضاء بعض  ا مع العائالت ، وأ��� من ذلك بكث�ي برامج جد�دة ، وقاموا بتحد�ث خطط الدروس ، وتواصلوا شخص��

ي أو بطاقة أو ��ش ع� وسائل ال
وئف ي تقدير معلمينا عن ط��ق إرسال ب��د إل��ت

 تواصل االجتما�ي باستخدامالوقت �ف
#ThankATeacher و #ThankAPrincipal عالمات التصن�ف. 

 
ف وأول�اء  ة من العام الدرا�ي ، ما زلت أشعر بالفخر للغا�ة �شأن ك�ف�ة اجتماع المعلمني ابنا من األسابيع العد�دة األخ�ي مع اق�ت

ف وأعضاء المجتمع لدعم أطفال أو  ا خالل هذە األوقات غ�ي المستقرةاألمور ومقد�ي الرعا�ة والموظفني ا وعاطف��  .كالند أ�اد�م��
 

ا ، واالنفتاح ، ودعم بعضنا البعض  ي سنتمكن من خاللها �ي من خالل العمل مع� وأنا  -قلت من قبل إن الط��قة الوح�دة الىت
 .مقتنع بذلك أ��� من أي وقت م�ف 

 
ا لجميع معلمينا ع� تقد�م أفضل ذواتك خالل هذە الف�ت   !ةشكر�

 
 الدراسة عن بعد

 
 :أمامنا مرحلتان من التعلم عن بعد

 مارس: تواصل مع الطالب واأل� والزمالء 26 -مارس  16المرحلة األو�:  1
 أب��ل: استعد 10-6: 2المرحلة  ○
 أب��ل: ج��ــها 24-13: 3المرحلة  ○
ف  22 -أب��ل  27: 4المرحلة  ○  مايو: صقل وتحسني

ي التواصل مع الطالب س�ستمر المعلمون وموظفو الدع
. س�ستمرون �ف ي ي دعم تخط�ط الدروس وفرص التعلم المهىف

ي تل�ت
م �ف

 .مايو 22والعائالت وتوف�ي فرص التعلم. س�ستمر تقد�م المواد الجد�دة للطالب حىت 



 مايو: التأمل 28-26: 5المرحلة  ○
كز مدر  ك خالل األسب�ع األخ�ي من المدرسة ، لن يتم تقد�م أي مواد جد�دة. س�ي ي التعلم المش�ت

سينا وطالبنا ع� التفك�ي �ف
 .و�غالق العام الدرا�ي 

 
ل بأفضل ما �مكنهم باستخدام توص�ات المعلم ، أو استمرار�ة خطتهم  ف ي الم�ف

ي دعم التعلم �ف
�شجع العائالت ع� االستمرار �ف

ي مدرستهم أو استمرار�ة خطة التعلم الخاصة بـ
 .OUSD التعل�م�ة �ف

 
 التكنولوج�ا ومعالجة الفجوة الرقم�ة

ي 
ف بأهم�ة الوصول العال�ي إ� التكن OUSD �ف نت للتعل�م. �مكن للطالب الذين لديهم أجهزة كمبيوتر ، نع�ت ولوج�ا واإلن�ت

ل الوصول إ� تعل�مهم بطرق ال تعد وال تح� وال �ستطيع الطالب بدون تقن�ة.  ف ي الم�ف
نت �ف و�مكان�ة الوصول إ� اإلن�ت
ي تديرها مقاطعة 50.000نصف الطالب البالغ عددهم  ي المدارس الىت

ستأجرة مفصولة أو غ�ي والمدارس الم OUSD طالب �ف
نت. جعلت الظروف الحال�ة تأث�ي الفجوة الرقم�ة أسوأ بكث�ي ، ومع ذلك ، فقد زادت و�ي المجتمع بالفجوة  متصلة باإلن�ت

 .الرقم�ة
 .عندما أغلقنا مدارسنا أمام تعل�مات شخص�ة ، انتقلنا بأ�ع ما �مكن لتقي�م احت�اجات الطالب ونتخذ إجراًء لمعالجتها

 
 :مجتمعات مدرستنا بجد لتلب�ة االحت�اجات التكنولوج�ة الفور�ة للطالب خالل األسابيع القل�لة الماض�ة عملت

ف أ��� من  ●  جهاز 16000أج��نا دراسة استقصائ�ة ل�ل مدرسة ع� حدة الحت�اجات الطالب ووزعنا منذ ذلك الحني
Chromebook من مخزون Chromebook بموقع مدرستنا. 

�كنا ●  600جهاز لو�ي وهو بصدد توز�ــــع ما �قرب من  302جهاز كمبيوتر محمول و  440بتوز�ــــع  Tech Exchange قام �ش
نت  .نقطة اتصال باإلن�ت

ي  Chromebookلسوء الحظ ، ال يزال هناك العد�د من الطالب الذين �حتاجون إ� أجهزة  ● ، والم��د من الطالب واأل� الىت
نت من الم ل. يتطلب التأ�د من أن جميع عائالت تفتقر إ� الوصول إ� اإلن�ت ف واحد  Chromebookلديها جهاز  OUSD�ف
نت يتطلب  ا ع� األقل و  Chromebookجهاز  1،423ع� األقل واتصال باإلن�ت نت. ومع  3،365إضاف�� نقطة اتصال باإلن�ت

ف ذلك ، فإننا نعلم أن الحاجة أ��ب من ذلك إلغالق الفجوة الرقم�ة بال�امل. نحن نعمل �ش كاء من القطاعني كل عاجل مع �ش
 العام والخاص لتلب�ة احت�اجاتنا التكنولوج�ة. 

 
ي الفجوة الرقم�ة من خالل عدسة  ●

ا بالنظر �ف مون أ�ض� ف ل ، نحن مل�ت ف ي الم�ف
بينما نواصل جهودنا لتوف�ي التكنولوج�ا للتعلم �ف

ي تفتقر إ� ا ف ع� تقد�م الدعم لمجتمعاتنا المحرومة الىت ك�ي نت. ع� الرغم من أن هناك ال�ث�ي اإلنصاف وال�ت لوصول إ� اإلن�ت
ف الق�ام به ، إال أننا فخورون بعمل التواصل مع المجتمع:   الذي يتعني

ي مرحلة الطفولة المبكرة بحزم ورق�ة ع� مستوى الصف لدعم تعلمهم لما تب�ت من  1،640أ�ة و  1،528● قدمنا 
ا �ف طالب�

 .  العام الدرا�ي
ح ك�ف�ة العثور ع� المعلومات ● أرسلنا رسائل نص� �ة بموارد ف�ديو ��عة بلغتهم األم ل�ش ف ة للعائالت غ�ي الناطقة باإلنجل�ي

ي �حتاجونها.   الىت
ف متاحة للمجتمعات المدرس�ة.  ف الفور�ني جمني جمة والم�ت كاء المجتمع للتأ�د من أن خدمات ال�ت  ● نحن نعمل مع �ش

 . 27ة للعائالت من خالل قناة الوصول العامة ع�ب ال�ابل لبث جلسات إعالم� KDOL-TV● بدأنا العمل مع 
و�ــــج ●  الدرجات ، بطاقات التقار�ر والتخ�ج / ال�ت

 
ي الصف  ●

. بالنسبة لطالب ما  12-6● التقدير: بالنسبة للطالب �ف ي
، نأخذ نهج االئتمان / ال االئتمان للفصل الدرا�ي النهائئ

كز ا ي ولن �صدروا درجات قبل الروضة وطالب المرحلة االبتدائ�ة ، س�ي
لمعلمون ع� قسم التعل�قات لبطاقة التق��ر النهائئ

 . www.ousd.org/covid-19studentlearningمحددة. سيتم ��ش الم��د من التفاص�ل والتحديثات ع� 
ي إ

وئف �د اإلل��ت ي نها�ة شهر مايو ، من المحتمل أن يتم إرسال بطاقات التقار�ر ع�ب ال�ب
ي ● بطاقات التقار�ر: �ف � العائالت الىت

ي ال �مكنها الوصول إليها.  نت و�رسالها إ� العائالت الىت  لديها اتصال باإلن�ت
و�ــــج: سنشارك خطة كل مدرسة األسب�ع المقبل لالحتفال بالصف الخامس والصف الثامن ، باإلضافة إ�  ● التخ�ج / ال�ت

ي المدرسة الثان��ة. شك
ا لمشاركة أفكارە لالحتفال بفئة تفاص�ل حول احتفاالت التخ�ج ل�بار السن �ف ا ل�ل من خصص وقت� ر�

2020 ! 
ي ال�ل�ة: تمت مشاركة متطلبات التخ�ج ومعلومات حول امتحانات 

وط   UC / CSUو  AP● التخ�ج واالختبار والقبول �ف �ش
ي و�مكن العثور عليها ع� 

ي الشهر الما�ف
 . www.ousd.org/covid-19studentlearningالقبول �ف

 



 
ي التعلم ال ●

 ص��ف
ي الخاصة بنا حوا�ي  ●

ي ع�ش مع دعم موجه  6000عادة ما تخدم برامج التعلم الص��ف
طالب من الروضة حىت الصف الثائف

ي يتم تدر�سها من قبل معل�ي  المعتمدين. نحن نخطط للحفاظ ع� فرص التعلم الص�ف�ة  OUSDوفرص التعلم المستمر الىت
 مدرستهم الطالب وسيتل�ت تدخً� يركز ع� محو األم�ة وال��اض�ات. ، مع التحول نحو التعلم عن بعد. تو�ي  2020لعام 

ف  ا�ة مع وكاالت المجتمع لتوف�ي فرص اإلثراء بعد الظهر لمساعدة الطالب ع� البقاء �شطني ي �ش
باإلضافة إ� ذلك ، نحن �ف

ا ع� توف�ي خ ي شكل التعلم عن بعد. نحن نعمل أ�ض�
ف ، حىت �ف ف بالراشدين الراغبني ي ومتصلني �ارات حزم الورق للعائالت الىت

نت. اتصل بمدرسة طفلك للحصول ع� م��د من المعلومات.   لديها اتصال محدود باإلن�ت
داد االئتمان األ�اد��ي من أجل  ● داد االئتمان لطالب المدارس الثان��ة من الطبقة العل�ا الذين �حتاجون إ� اس�ت يتم تقد�م اس�ت

ي الوقت المحدد. اتصل بم
ي المدرسة الثان��ة للحصول ع� م��د من المعلومات واألهل�ة. التخ�ج �ف

 ستشار طفلك �ف
 www.ousd.org/summerlearningلم��د من المعلومات حول برامجنا التعل�م�ة الص�ف�ة ، ير�ب ز�ارة  ●
امج  ● ف  4�ستغرق معظم ال�ب ة بني ي الف�ت

 . 2020يوليو  2يونيو وحىت  8أسابيع وستجري �ف
 

 21-2020العام الدرا�ي  ●
 

ي هذا الوقت ،  ●
ا أوً�. �ف ي دائم�

هو  2020أغسطس  10عندما يتعلق األمر ب�عادة فتح مدارسنا ، فإن صحة ورفاه�ة مجتمعنا تأئت
ي هذە األثناء 21-2020تار�ــــخ البدء المتوقع للعام الدرا�ي 

. لم يتغ�ي هذا التار�ــــخ ، ول�ن كما تعلمون ، فإن هذا الوضع مرن. �ف
ي  ،

ي تخط�ط السينار�و الخاص بنا حىت �ساعد موظفينا وأصحاب المصلحة �ف
نقوم بتشك�ل فرق للعمل من خالل التفاص�ل �ف

إ�شاء خطتنا للعودة إ� المدرسة بأمان. بمجرد أن تصدر وزارة التعل�م بوال�ة كال�فورن�ا تفاص�ل محددة حول ك�ف�ة العودة 
ا كلما تعلمنا إ� المدرسة بأمان ، سنعمل ع� التك�ف 

�
مون ب�بقاء موظفينا ومجتمعنا محدث ف مع تلك اإلرشادات. نحن مل�ت

 الم��د. 
 

●  : ي ذلك ما ��ي
ا ، بما �ف ي قدم�

ي الم�ف
ي التفك�ي من خالل طرق مبتكرة لدعم طالبنا �ف

 نحن مستمرون �ف
 

 . ي
 ● توسيع برمجة التعلم الص��ف

ي ESY● تنف�ذ تعلم السنة الدراس�ة الممتدة (
ا�ف ي خططهم التعل�م�ة الفرد�ة  ) �شكل اف�ت

للطالب مع هذا الدعم المكتوب �ف
)IEPs-  .(التعل�م الخاص 

ف دورة / صف أدئف إ�  ي التعلم للطالب الذين ينتقلون بني
ف لمعالجة أي ثغرات �ف ● إ�شاء مناهج تكث�ف نمط الج� للمعلمني

ف ل ا للمدرسني مراجعة محتوى الصف / الدورة السابقة قبل دورة / درجة أع�. سيوفر منهج تكث�ف أسلوب الج� هذا فرص�
 . ي محتوى العام الدرا�ي التا�ي

 البدء �ف
● البحث عن طرق لتغي�ي جدول اليوم / األسب�ع الدرا�ي التقل�دي للسماح بالمسافة االجتماع�ة و�جراءات السالمة األخرى. 

ي مناقشات التخط�ط مع 
ي المشاركة �ف

مستوى الوال�ة من ح�ث مدة الفصل وسنعتمد ع� التوج�ه ع�  CDEسنستمر �ف
ي الحرم الجام�ي 

ا ومجموعات أصغر من الطالب �ف ا متقطع� ا مدرس�� وحجم الفصل وما إ� ذلك. �مكن أن �شمل ذلك أسبوع�
ي نماذج التعلم ، إلخ. 

ا�ف ف الشخ�ي / االف�ت  والهجني
�ة الوصول إ� األجهزة ، وك�ف ● استقصاء العائالت خالل فصل الص�ف حول جوانب تجارب التعلم عن بعد ، و�مكان

ي المدرسة. 
ي اليوم / األسب�ع الدرا�ي ع� أ�تهم وقدرتهم ع� النجاح �ف

ات المحتملة �ف  ستؤثر التغي�ي
ي مثل التدر�س 

ي بيئة ما بعد المدرسة من خالل دعم إضا�ف
ي تعل�مات إضاف�ة �ف

● استكشاف الفرص المتاحة للطالب لتل�ت
ي المد

 رسة. بمجرد استئناف التعلم �ف
 

اك مجتمعاتنا المدرس�ة. دعونا  ● ي شكر معلمينا وهم يواصلون تصم�م وتنف�ذ فرص تعلم عال�ة الجودة لطالبنا و��ش
انضم إ�ي �ف

ة كل يوم. نحن أقوى كأوكالند موحدة!  ف ع� االنتصارات الصغ�ي ك�ي ي ال�ت
 �ستمر �ف

 
 ير�ب مشاركة أفكارك حول هذە الرسالة.  ●

 
 مع التقدير، ●

 
 

 اسوندرا أغ�ل�ي 
 الرئ�س األ�اد��ي 


