
 

 
 

 تحد�ث نها�ة العام من المسؤول األ�اد��ي لدينا
 2020مايو  27

 
 :OUSD ع��زي مجتمع

 
! تهانينا لطالبنا وأ�نا وموظفينا ع� تجاوزە حىت نها�ة ما � ● مكن وصفه �سهولة بأنه غدا هو اليوم األخ�ي من العام الدرا�ي

ي ما حققناە �شكل جما�ي منذ أن أغلقنا الحرم 
العام الدرا�ي غ�ي التقل�دي ع� اإلطالق. عندما أتراجع خطوة للوراء للنظر �ف
ي منتصف مارس ، أشعر بالتشجيع من إنجازاتنا

 :الجام�ي للتعل�م الشخ�ي �ف
ي أقل من  ●

ي إ� تجميع مئات الحزم  48�ف ي يوم درا�ي نموذ��
ساعة ، انتقل قادة مدرستنا ومعلمونا وموظفو الدعم من العمل �ف

نت ، واالطالع ع� أجهزة ، ودعم مجتمعاتهم بالهاتف  Chromebook الورق�ة للطالب ، و��شاء دروس جد�دة ع�� اإلن�ت
ي �سج�الت الوصول وأ��� 

ويف �د اإلل��ت  . من ذلك بكث�ي وال��
ي اليوم األول الذي أغلقت ف�ه مدارسنا  12قام ف��ق خدمات التغذ�ة لدينا ع� الفور بفتح وفتح  ●

ا للوجبات ال��عة �ف موقع�
. لقد قدموا أ��� من  ف ف  4000أمام الطالب والموظفني ي تقد�م وجبات الطعام مرتني

ي ذلك اليوم األول واستمروا �ف
وجبة �ف

ا ، كل أسب�  ف ، ح�ث وصلوا إ� ما متوسطه أسبوع�� ي كل يوم خدمة 14000ع منذ ذلك الحني
 .طالب �ف

اوح من أ��اس البقالة إ� أغذ�ة  ● ي ت�ت ف لتوف�ي العنا� األساس�ة الىت كاء المجتمع والصناعة السخيني ا�ة مع �ش لقد عقدنا �ش
ي تأثرت �شدة بـ  -COVID ب�انات الخاصة بجهود استجابةإن ال .COVID-19 الحيوانات األل�فة إ� حفاضات للعائالت الىت

 قصة جم�لة عن التجمع لدعم مجتمعنا 19
�
 .ظرةن ألق. الخاصة بنا تروي حقا

ف وأفراد المجتمع ● عاتج حمالت إ�شاء الموظفني ي أمس  ,مع الت��
ي أوكالند الذين هم �ف

ي أ�دي عائالتنا �ف
وضع آالف الدوالرات �ف

 .الحاجة إليها
ف ، واصلت مجتمعات م ● ي الشه��ن الماضيني

درستنا التعلم ، متكئة ع� بعضها البعض و�لهام وع�� كل الصعود والهبوط �ف
ا ،  COVID-19بعضها البعض. ع� الرغم من أن المعلومات العلم�ة حول  ي قدم�

ي تغي�ي المشهد التعل��ي للم�ف
ستستمر �ف

ف أنه �مكننا االعتماد ع� بع ا. لقد أظهر لنا الشه��ن الماضيني ضنا البعض ، فإننا نعلم أنه �مكننا العمل من خالل الحلول مع�
 ووضع الخطط ، وتعد�ل خططنا حسب الحاجة لمجتمعنا وموظفينا. 

●  
ا ف�ما يتعلق بالمواضيع التال�ة: التعلم عن  ● ي قدم�

ير�� االطالع أدناە للحصول ع� التحديثات والموارد وخططنا المؤقتة للم�ف
و�ــــج / ال ي والسنة الدراس�ة بعد ؛ التكنولوج�ا ومعالجة الفجوة الرقم�ة ؛ بطاقات التق��ر وال�ت

-2020تخ�ج ؛ التعلم الص��ف
21. 

●  
 2020التعلم عن بعد خالل فصل ال��يع  ●
●  . كة و�غلقون العام الدرا�ي ي تج��ة التعلم عن بعد المش�ت

 ● خالل هذا األسب�ع األخ�ي من المدرسة ، �فكر مدرسونا وطالبنا �ف
ي هذە المالحظة ، ندعو جميع عائالت ● ●

ي موقعنالمشاركة تجار�ك وا  OUSD�ف
 نعكاساتك حول التعلم عن بعد �ف

#SchoolAfterCovid ا ع� الطاولة ح�ث يتم اتخاذ قرارات رئ�س�ة  .األ�ة مسح �ستحق عائالت أوكالند مثل أ�تك مقعد�
ة   .عمل المسح اليومم بوقك افكار  شارك ، لذا 21-2020�شأن تعل�م طفلك. ستساعدنا رؤ�تك ع� التخط�ط للف�ت

ف لمشاركة أفكارهم حول األسئلة الرئ�س�ة  ● ا العائالت والموظفني ي  -ندعو أ�ض�
ع�� تبادل األفكار ع��  -ذلك حول التعلم عن بعد بما �ف

ي  ف اآلخ��ن ، ول�ن ل�س ه��تك. ستتمكن من رؤ�ة وتقي�م األفكار الىت نت. هذا التبادل �ي. سيتم مشاركة أفكارك مع المشاركني اإلن�ت
-www.ousd.org/covid قدمها اآلخرون بناًء ع� مدى موافقتك / عدم موافقتك أو مدى أهم�ة األفكار. ير�� ز�ارة

19oughtexchange  يونيو للمشاركة 5قبل. 
 

https://www.ousd.org/Page/19425
https://www.ousd.org/covid-19survey
https://www.ousd.org/covid-19survey
https://www.ousd.org/covid-19survey
https://www.ousd.org/covid-19survey


 التكنولوج�ا والفجوة الرقم�ة
 القضاء ع� الفجوة الرقم�ة

عات السخ�ة للغا�ة من والعد�د من المؤسسات واألفراد اآلخ��ن ، فقد وصلنا ��عة إ�  Mark Pincus و Jack Dorsey بفضل الت��
 !مليون دوالر  12.5موال والذي يبلغ لجمع األ  OaklandUnivided# هدفنا األو�ي 

ي أوكالند لد�ه ثالثة أش�اء: جهاز كمبيوتر ، واتصال  OaklandUnivided# هدف الحملة ●
هو ضمان أن كل طالب مدرسة عامة �ف

له للعام الدرا�ي القادم. ستدعم حملة ف ي م�ف
ي �ف نت ، ودعم تقىف ف لجعل هذا األ  OaklandUndivided# باإلن�ت مر الطالب المحتاجني

 .حق�قة
، ستكون أجهزة شخص�ة للطالب. ستسمح العد�د من أجهزة ال�مبيوتر  OUSD أجهزة ال�مبيوتر هذە ل�ست مخزون الفصل الدرا�ي  ●

 .المستعارة بالحصول ع� أجهزتهم الشخص�ة OUSD هذە للطالب الذين أعادوا أجهزة كمبيوتر
ي المجتمع ع� علم بالخدمات اللوجست�ة وتوق�ت تو  ●

نتسنب�ت  .ز�ــــع الجهاز وتوسيع نطاق الوصول إ� اإلن�ت
 .سوف نصدر هذە الحواس�ب للعائالت المحددة خالل شهري أغسطس وسبتم��  ●
افا للمستقبل ، نحن نخطط بالفعل لمواصلة جهود جمع األموال للوفاء بالتكال�ف السن��ة المتوقعة البالغة  ● ف دوالر  4واست�ش ماليني

ي نتوقع أن �ستغرقها ا  .مستدامة وناجحة OaklandUndivided# ألمر لجعل حملةوالىت
 

نت Chromebook OUSD أجهزة  والوصول إ� اإلن�ت
ي الخ��ف قد �حتفظون بأجهزة ●

 Chromebook لقد تعلمت اآلن من قائد مدرستك أن الطالب الذين �عودون إ� نفس المدرسة �ف
ي  ف إعادتهم عند إعادة المستعارة خالل الص�ف. ير�� التأ�د من أن عائلتك تعتىف ي رعايتك. وسيتعني

ا بهذە األجهزة أثناء وجودها �ف ج�د�
ي أغسطس

 .فتح المدرسة �ف
ف إعادة أجهزة ● ي أقرب وقت ممكن. ير�� االتصال بمدير  Chromebook �جب ع� الطالب التاليني

الخاصة بهم إ� موقع المدرسة �ف
 .دةالمدرسة للحصول ع� تفاص�ل محددة عن أ�ام وأوقات العو 

ي المراحل االنتقال�ة  ○
ون مدرسة 8و  5الطالب �ف ي الخ��ف ؛ OUSD الذين س�ح�ف

 مختلفة �ف
ي العام المقبل ؛ و ○

 الطالب الذين ال �خططون للعودة إ� مدرسة المقاطعة �ف
 تخ��ــــج طالب المرحلة الثان��ة ○
ي الخ��ف ، سيتمكن الطالب من استبدال  OaklandUndived# مع وصول أجهزة ال�مبيوتر ونقاط االتصال الجد�دة من حملة ●

�ف
المستعارة باألجهزة الشخص�ة الجد�دة. س�كون الطالب بعد ذلك مال�ي هذە األجهزة الجد�دة  OUSD Chromebook أجهزة

نت �شكل موثوق  .وس�كونون قادر�ن ع� االتصال باإلن�ت
نت موثوق به قبل اس ● ي تحتاج إ� اتصال إن�ت ي الخ��ف ، زادبالنسبة للعائالت الىت

ي العد�د  OUSD تئناف المدرسة �ف
من قوة اإلشارة �ف

ي 
لالتصال  OUSD Student Wifi Access Map من مواقع مدرستنا. �مكن للعائالت ق�ادة ما �صل إ� أحد المواقع المدرجة �ف

نت. ُ�س� شبكة ا ، مما �س  OUSD Chromebooks وسوف يتصل Wifi OUSD Chromebook باإلن�ت مح للطالب بالوصول تلقائ��
 .إ� المواد

 
 KDOL برمجة

● KDOL-TV  ي
ي أوكالند (AT&T) 99والقناة  (Comcast) 27تبث ع� القناة  OUSD �ي محطة تلف��ون�ة للوصول إ� التعل�م �ف

 .�ف
خالل  KDOL ع�نواصل العمل مع فرقنا التعل�م�ة والفرق التعل�م�ة حىت نتمكن من إطالق مقاطع الف�ديو والمحتوى التعل��ي  ●

 .فصل الص�ف
ي مرحلة الطفولة المبكرة أوً� ، ثم محتوى الصفوف من الروضة  ●

ف ع� التعل�م �ف ك�ي خطتنا �ي توف�ي محتوى تعل��ي للطالب ، مع ال�ت
 .إ� الصف الثالث

ة "ك�ف�ة" لدعم تعل�م أطفالهم ● ا ع� توف�ي مكون تعل��ي لآلباء واألمهات يتكون من مقاطع ف�ديو قص�ي  .نحن نعمل أ�ض�
Report Cards & Graduation/Promotion 

 
 بطاقات تق��ر: 

ي وقت الحق هذا األسب�ع. للتذك�ي ، بالنسبة لطالب ما قبل الروضة وطالب المرحلة االبتدائ�ة ، 
● سيتم االنتهاء من بطاقات التق��ر �ف

كز الم ي الصف س�ي
ي ولن �صدروا درجات محددة. بالنسبة للطالب �ف

، فقد  12-6علمون ع� قسم التعل�قات لبطاقة التق��ر النهايئ
 . ي

 اتخذنا نهج االئتمان / ال االئتمان للفصل الدرا�ي النهايئ



�د ا ي ملف مع مدرستهم بطاقات التق��ر ع�� ال��
ي �ف

ويف ي لديها عنوان ب��د إل��ت . ● ستتل�ت العائالت الىت ي
ويف  إلل��ت

ي الملف. 
ي �ف

ويف ي ل�س لديها عناو�ن ب��د إل��ت �د إ� العائالت الىت  ● سيتم إرسال بطاقات التقار�ر بال��
 

ق�ة:   التخ�ج / ال�ت
 ! 2020● شكرا� ل�ل من قدم تعل�قات ع� استب�ان االحتفال بفئة 

ي القيود المفروضة ، بدأت جميع مدارسنا الثا
اض�ة ل�بار السن. ● بالنظر إ� استمرار المأوى �ف ي إقامة احتفاالت التخ�ج االف�ت

ن��ة �ف
اض�ة لطالب الصف الخامس والخامس. ير�� االتصال بمدرستك  و�المثل ، تعقد مدارسنا اإلعداد�ة واالبتدائ�ة فعال�ات ترو�ج�ة اف�ت

 للحصول ع� تفاص�ل الوصول. 
 بأما�ن وتخط�ط لمراس

�
ي المستقبل كما �سمح قيود ال��اء. ● غالب�ة مدارسنا الثان��ة تحتفظ مبدئ�ا

 م التخ�ج الشخص�ة �ف
ي 

● بفضل دعم األ�ل. تعلم. لعب. التأس�س ، تمكنا من تزو�د عائالت كل خ��ــــج من المدارس الثان��ة بعالمة م�ج للمساعدة �ف
. �حتوي كل برنامج من برامج المدرسة الثان��ة الـ  ع� تصم�م مختلف ، �ظهر إبداع  OUSDالتابعة لـ  18االحتفال بهذا اإلنجاز الرئ��ي

 وشخص�ة المدارس. تحقق منها. 
ا ، �سعدنا أن نتشارك مع  � ي ع� مستوى المنطقة يوم السبت ،  KTVU● أخ�ي

ا�ف  Risingيونيو بعنوان  6إلجراء احتفال التخ�ج االف�ت
Together: OUSD Class 2020ة ا ف ف . وسيتم بث ساعة واحدة خاصة ع� شاشة التلف��ون وم�ي ي شاف ، الم�ش لعمدة ليى�

ت.  -جو�سون . نىىتجرح�ت ف  ترام�ل ، الطالب المتفوقون والمتحدثون ، باإلضافة إ� بعض الضيوف المفاجئني
 

 التعلم الصیفي والموارد
ي 

 التعل�م الص��ف
مل والتي سیتم  ) على تحدید خطة لبرامجنا للطفولة المبكرة التي تستمر لیوم كاECEومكتبنا لتعلیم الطفولة المبكرة ( OUSD● یعمل قادة 

إعادة افتتاحھا ھذا الصیف. تم إنشاء فریق عمل تابع للجنة االقتصادیة ألوروبا مع معلمي التعلیم العام والمدرسي الخاص ومدرسي ریاض 
 األطفال االنتقالیة وقادة الموقع. ستركز خطتنا على كیفیة حمایة أطفالنا وعائالتنا وموظفینا.

دعًما ھادفًا وفرًصا تعلیمیة مستمرة للطالب من مرحلة ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر التي  ● ستوفر برامجنا للتعلم الصیفي
توصي بھا مدارسھم لھذه البرامج. سیتلقى الطالب تدخالً یركز على محو األمیة والریاضیات ، إلى جانب فرص اإلثراء بعد الظھر 

لتعلم عن بعد. اتصل بمدرسة طفلك و / أو قم بزیارة لمساعدتھم على البقاء نشطین ومتصلین ، حتى في شكل ا
www.ousd.org/summerlearning  یونیو وحتى   8أسابیع وستجري في الفترة بین  4لمزید من المعلومات. ستستغرق معظم البرامج

 . 2020یولیو  2
إلى استرداد االئتمان األكادیمي من أجل التخرج في  ● یتم توفیر استرداد االئتمان لطالب المدارس الثانویة من الطبقة العلیا الذین یحتاجون

 الوقت المحدد. اتصل بمستشار طفلك في المدرسة الثانویة للحصول على مزید من المعلومات واألھلیة.
د. یمكن للطالب على الرغم من اتباع نھج التعلم عن بع -كما نفعل كل عام  -) للتعلیم الخاص ESY● یتم أیًضا تنفیذ السنة الدراسیة الممتدة (

الخاص بنا. یرجى  ESYالخاص بھ كخدمة الوصول إلى برنامج  IEPفي  ESY) الذي كتب IEPالحاصل على برنامج التعلیم الفردي (
 االتصال بمدیر / معلم حالة التعلیم الخاص في حال وجود أي أسئلة. 

سھیل التعلم عن بعد. إذا كانت لدیك أسئلة ، فیرجى االتصال  ● سیتم تزوید جمیع الطالب المشاركین في برنامج التعلم الصیفي بجھاز لت
بمدرستك للحصول على مزید من المعلومات. تم تزوید كل مدرسة بقائمة بالطالب المشاركین في برامج التعلم الصیفي لضمان توصیل 

 طالب معینین بجھاز للتعلم الصیفي.
 

 موارد الص�ف
بإرسال حزم تعلیمیة ورقیة مباشرة إلى منازل طالب   OUSDورة أعاله ، تقوم  المخططة المذك  KDOL● باإلضافة إلى برمجة تلفزیون كابل  

K-4  خالل األسبوع األول من شھر یونیو. تم تصمیم ھذه الحزم لتوفیر أنشطة تعلیمیة وإثراء وتم تحقیقھا من خالل تبرع سخي من شركة
Hewlett-Packard. 

ارج المنزل ، نعلم أن العائالت ستبحث عن طرق إلبقاء األطفال منخرطین خالل فصل ● مع عودة العدید من اآلباء / األوصیاء إلى العمل خ
، شریكنا للتعلم خارج المدرسة ، على اتصال وثیق مع موفري البرامج ویقوم باستمرار بتحدیث الخیارات للعائالت مع   InPlayالصیف. إن  

قائمة بالبرامج المنزلیة التي یقودھا المعلم والتي یقدمھا مقدمو الخدمة  InPlayتغیر إرشادات التوفر والتسجیل. باإلضافة إلى ذلك ، أنشأ 
 المفضلون لدیك للحفاظ على نشاط طالبك وتفاعلھم عندما یكونون في المنزل! یرجى التحقق من ذلك.

لیو. یرجى زیارة مركز األسرة ● سیستمر توفر العدید من التطبیقات والبرامج عبر اإلنترنت للتعلم في المنزل للطالب حتى یونیو أو یو
 للحصول على التفاصیل.

،   2020حزیران (یونیو)    1● لقد قمنا بتوسیع برنامج الوجبات السریعة واالستمرار في دعم أطفال أوكالند خالل العطلة الصیفیة. بدًءا من  



عاًما أو أقل یومي االثنین والخمیس من   18ن العمر  موقعًا في جمیع أنحاء المدینة ألي طفل من أوكالند یبلغ م  24ستتوفر وجبات مجانیة في  
 www.ousd.org/summermeals.ظھًرا. تم نشر التفاصیل على  12صباًحا حتى  8الساعة 

 
 21-2020العام الدراسي 

 
ھو تاریخ البدء المتوقع   2020أغسطس  10ل عندما یتعلق األمر بإعادة فتح مدارسنا ، فإن صحة ورفاھیة مجتمعنا تأتي دائًما أوالً. ال یزا

، ونحن نعمل حالیًا من خالل سیناریوھات حول كیفیة ظھور الیوم األول من المدرسة ، وكیف سیتبع ذلك بقیة   21-2020للعام الدراسي 
ھ حدیثًا في منطقتنا الذي تم تشكیل COVID-19ترامیل تفاصیل حول فریق العمل -العام. یوم الجمعة الماضي ، شارك المشرف جونسون

 وكیف نقترب من العودة إلى المدرسة في الخریف. نلقي نظرة لمعرفة المزید.
 

وھو بانتظار موافقة المجلس. یرجى مالحظة أن التقویم قد یحتاج إلى   2020مایو  15الكامل في   21-2020تم تعدیل تقویم السنة الدراسیة 
ألننا نعلم أن موظفینا وعائالتنا یریدون التخطیط للمستقبل. نحن ملتزمون  -جلس اإلدارة قبل موافقة م -تعدیل. مع ذلك ، نشاركھ اآلن 

 .www.ousd.org/districtcalendarبإبقاء موظفینا ومجتمعنا محدثًا بینما نتعلم المزید وسننشر أي تغییرات على 
 

، سنوفر للمعلمین والموظفین   21-2020اسي النموذجي في بینما نعمل من خالل سیناریوھات مختلفة لما یمكن أن یبدو علیھ الیوم الدر
فرص التطویر المھني ذات الصلة والدعم في یولیو. تتمثل خطة التعلم المھنیة في تقدیم تدریب مناسب لموظفینا بناًء على السیناریوھات 

 .COVID-19التي ینشئھا فریق عمل 
 

بما في ذلك االعتبارات المھمة للعودة إلى   -شاركة أفكارھم حول األسئلة الرئیسیة كما ذكرنا سابقًا ، نحن ندعو العائالت والموظفین لم
عبر اإلنترنت. مشاركتك أمر حیوي ألننا نخطط للسنة الدراسیة القادمة. یرجى زیارة  Thought Exchangeعبر  -التعلیم الشخصي 

www.ousd.org/covid-19oughtexchange  یونیو للمشاركة. 5قبل 
 

 ابق متصال
على اإلنترنت للبقاء على   Family Central. قم بزیارة موقع OUSDجھ إلى العطلة الصیفیة ، نشجعك على البقاء على اتصال مع بینما نت

 ، واشترك في نشراتنا اإلخباریة. twitterو  facebookعلى  ousdnews، وتابع https://familycentral.ousd.orgاطالع: 
 

عض خالل وقت عصیب للغایة. أنا أقدّركم جمیعًا لكونكم منفتحین ألننا عملنا على فھم سیاقنا وخلق لقد عمل الجمیع بجد لدعم بعضھم الب
 الدعم والتواصل لموظفینا والمجتمع. مرة أخرى ، نشكرك على شراكتك وصبرك ومرونتك ونحن نعمل معًا لدعم طالب أوكالند لدینا. 

 
 ، واألنشطة الخارجیة البعیدة اجتماعیاً ، والقراءة ، والوقت معًا.نتمنى لك ولعائلتك عطلة صیفیة ممتعة ملیئة بالمرح 

 
 یرجى مشاركة أفكارك حول ھذه الرسالة.

 
 مع التقدیر،

 
 سوندرا أغیلیرا 

 الرئیس األكادیمي 

http://www.ousd.org/summermeals

