
 ، OUSD ع��زي عائالت ●
●  
ي التخط�ط لسينار�وهات محتملة. نحن بحاجة إ�  21-2020�دخل تخط�طنا للسنة الدراس�ة  ●

مرحلة حرجة ح�ث نبدأ �ف
ي سنستخدمها لجمع المدخالت  نت اليت تك. ف�ما ��ي معلومات حول بعض االجتماعات والمنصات ع�ب اإلن�ت إدخالك وخ�ب

اوالتعل�قات. سيتم مشاركة المعلومات حول الطرق اإلضاف�ة   .للمشاركة ق��ب�
●  
ف ، وتعلم  :S 4�ستند سينار�وهات ك�ف�ة إجراء التعلم عن ُبعد والتعل�م الشخ�ي إ�  ● العلوم ، والسالمة ، ودعم الموظفني

ي ع� جميع أنحاء المدينة المتنوعة. لد�ك  وس التا�ب ي أثرت بها أزمة الف�ي الطالب. لقد رأ�ت الطرق العد�دة والعم�قة اليت
ة ال ت ي بيئة التعلم عن بعد باإلضافة إ� ما ال نزال بحاجة إ� معالجته كنظام  رؤ�ة وخ�ب

قدر بثمن حول ما �صلح لطالبنا �ف
 .21-2020للتخط�ط للعام الدرا�ي 

●  
المعتمدين (ع� سب�ل المثال ،  OUSD نحن نعمل ع� تط��ر مجموعات عمل محددة واجتماعات أخرى لالنخراط مع ●

ف والممرضات والمدي��  ا�ة مع نقاباتنا العمال�ة. نحن المعلمني ) بال�ث ف ف (مثل المساعدون والمساعدين اإلدار�ني ن) والمصنفني
ت�ب  ي مع أفكارە وأفكارە للعام المقبل ، ونرحب بأي وجميع ردود الفعل بينما نقوم ب�ت

نقدر كل شخص تواصل �شكل استبا�ت
ي العمل

كائنا �ف  .ه�ا�ل اإلدخال األ��� رسم�ة مع �ث
●  
نت للعائالت وأفراد المجتمعفرص االجتماع  ●  ع�ب اإلن�ت
ي هذا العمل ●

ي األسب�ع المقبل لبدء المشاركة �ف
 :هناك فرصتان للعائالت وأفراد المجتمع �ف

 OUSDاعة المجتمع المجتمع�ة ق ●
 رابط  RSVPمساًء ، 8:30 - 6:30من الساعة  1/ 6يوم   ●
�ة بتار�ــــخ  ● ف   PW ;141598(لخو نا للده  اضغط )مساءً  7-30:  5من الساعة  4/ 6اجتماع عائلة متعلم اللغة اإلنجل�ي
لهذە االجتماعات. نأمل أن �سمع عن ما تعلمته من تجار�ك ع� مدار الشه��ن   RSVPير�ب النقر ع� الروابط أعالە ل  ●

ي التخط�ط للعام المقبل ، والحصول ع� مدخالت لتحد�د أول��ات المنطقة للعام 
ف ، ومناقشة نهج المقاطعة �ف الماضيني

 . 21-2020الدرا�ي 
●  
نت من خالل تبادل األفكار.  ●  مشاركة أفكارك ع�ب اإلن�ت
ي مشاركتها ع� الفور ، ير�ب  ●

ي ترغب �ف إذا كنت غ�ي قادر ع� حضور هذە االجتماعات ، أو لد�ك بعض األفكار اإلضاف�ة اليت
نت.  ي تبادل األفكار ع�ب اإلن�ت

 المشاركة �ف
 تحسينه؟  . التعلم عن بعد: ما الذي �عمل �شكل ج�د وما الذي �مكننا 1 ●
  https://my.thoughtexchange.com/877298011, orنا ه  اضغطأ. رابط التبادل:  ●

a. 1؟. العام القادم: ما الذي تحتاجه لتشع ي خطط التعل�م الشخ�ي
 ر باألمان والدعم عندما ننظر �ف

b.  :نا ه  اضغط أ. رابط التبادلange.com/921220825, or https://my.thoughtexch 
 

ي المجتمع ، ير�ب االنتقال إ� روابط التبادل المقدمة أعالە 
لإلجابة ع� هذە األسئلة ، ولالطالع ع� إجابات من أعضاء آخ��ن �ف

ي منح تقي�مك من 
حها  30 -20نجوم ل�ل من حوا�ي  5إ�  1وتقد�م أفكارك هناك ، ثم ير�ب قضاء بعض الوقت �ف فكرة اق�ت

 المشاركون اآلخرون. 
 

ا ع�ب مجتمعنا. �ساعدنا ه  ا خاص� ي تث�ي قلق� ي التعرف ع� المشكالت اليت
 ذا �ف

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCzu7GeWDxFG_uNC0m2O0FSptVBKVUrazi36adoQ1WvHMr3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCzu7GeWDxFG_uNC0m2O0FSptVBKVUrazi36adoQ1WvHMr3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCzu7GeWDxFG_uNC0m2O0FSptVBKVUrazi36adoQ1WvHMr3Q/viewform
https://ousd.zoom.us/j/84640271196?pwd=TW9udGNnS3plOERWMGNYL01DSTZxQT09


ف لدعم الطالب  ف وأعضاء المجتمع ع� مدى الشه��ن الماضيني ف والموظفني ي حالة ذهول من طول كل العائالت والمدرسني
نحن �ف

ا ج��ً� ع� كل ما تفعله كل يوم للحفاظ  . شكر� ف ي س�اق أ��ب من عدم ال�قني
ع� سالمة الطالب ودعمهم ومواصلة التعلم �ف

ي التعلم. 
 ومشاركتهم �ف

 
�ب االتصال بـ  ي تخط�ط العام المقبل ، ف�ي

ي تقد�م بعض المدخالت �ف
-ousdو�الطبع ، إذا كان لد�ك أي أسئلة ، أو ترغب �ف

covid19-response-team@googlegroups.com . 
 

 ب�خالص، 
 

�شسس�الجا   �ي


