
 

 

 تتصل مدارس محافظه نوكس 
٢٠٢٠خريف عام   

 Secondary Virtual learning Program        االعداديامج التعليم االفتراضي برن  

الخاص لألهالي والطلبة الدليل   
 
 

بكل مدرسه في كتاب دليل  الخاصةالى التعليمات والقوانين  باإلضافةهذه تعليمات وارشادات نضعها لكم 
 الطالب 

 

 
للطلبة واألهالي تعليمات وإرشادات   ٢٠٢٠ستقدم مدارس محافظه نوكس وابتداء من الشهر الثامن         

Virtual Learningالتعليم االفتراضي الخاص بالمدارس اإلعدادية وللطالب الذين اختاروا برنامج         
حيا تأثر ص نعلم جيدا بان الكثير من االهالي قد اإللكتروني.هاز عن طريق استعمال الجالدراسة في المنزل    

   الطريقة تعليم ابناءهم في المنازل وبهذه  بانونعلم أيضا  واقتصاديا ونفسيا بسبب انتشار فايروس الكورونا
قد يكون االختيار األنسب  لهم. على هؤالء االهالي والذين سيختارون البرنامج االفتراضي االستمرار في 

هذا التعليم سوف يتالءم ويلتزم بمتطلبات الوالية والمحافظة مع المستوى   انالفصل  نهايةالى  البرنامج
التعليم التقليدي والذي اعتدنا عليه   للطلبة باننا لن نقدم    لمالعوالتعليم. مع  التربية  وارشادات مكتبالتعليمي 

  إلعدادهم نا سنقدم لطالب الصفوف من السادس الى الصف الثامن ما يحتاجونه ان  اال  الماضيةفي األعوام 
فرص الحصول على   ١٢الى  ٩وطالب الصفوف من  الدراسةمن   الثانوية  المرحلةوتحضيرهم الى 

ما يحتاجون له من  م م لمواجهه ما بعد الثانويةس وتأهيلهالفصول الدراسية االزمه لهم ليتخرجوا من المدار
. المقبلة  لألعوام لمتابعه علمهم  إلعدادهمالعلم   

 
 

 طريقه الوصول الى التعليمات لهذا البرنامج: 
 

 لطالب مدارس محافظه نوكس طريقتين للحصول على التعليمات واالرشادات الخاصة بهذا البرنامج 

االفتراضي التصويري:إرشادات التعليم   Virtual on line instruction الطريقة االولى 
  التقليدية  المدرسة داخل  تصويريه  اعداديهالمجهود االزم الن تكون مدرسه  اعداديه ستبذل كل مدرسه  * 

منتسبين   الطلبةبطريقه هذا البرنامج وسيبقى  الدراسية الدورةالوصول الى فيكون للطالب في المنزل فرصه 
الوصول الى معلم الحصه المخصصة  ب بسيقوم الطال . السكنية  المنطقةبهم وحسب    الخاصة  هممدارسالى 
المعلمين   هؤالء انمن مدارسهم و الطلبةسيقدم المعلومات واالرشادات لهؤالء   والذي البرنامج.في   لهم

لهذه المدارس   ن على شهادات التدريسحاصلي ذوات مفاءه  والمعلمات  



 

 

بة في المناقشة واألسالة  ستكون بعض الدروس التزاميه )اما ان يشرح األستاذ الدرس او يشترك الطل
بحث عن  الدروس غير التزاميه )يعمل كل طالب لوحده لل وسيكون بعض  ( برنامج مايكروسوفت  وبواسطه

Canvas                   (.شرحهابعض المواد التي ل    كنفاسلهم األستاذ بواسطته 

الدروس يستطيع الطالب في هذا البرنامج سماع شرح لبعض   Ingenuity برنامج   المعلمة \وقد يختار المعلم  

من  مختلفة وهو ان يكون طرف ثالث في عمليه شرح الدروس وهذه االرشادات وبلغات  التي يرغبها باللغة 
وبتوجيه من معلم الصف في محافظه نوكس للمدارس المسؤوليناختيار   

District QuEST Virtual Learning Program 
 للمحافظة البرنامج االفتراضي التابع 

لهم   المساعدة تقديم   تستطعبهم انها ال  الخاصةارسهم سجل بعض الطالب في هذا البرنامج عندما تجد مدسي  
الشرح   سيتلقون بهم ولكن الخاصةتابعين لمدارسهم  سيبقون الطلبةلتحسين مستواهم التعليمي فان هؤالء 

  من موظفيمعلمات معلمين  الطلبة لهؤالء  المساعدةوالتعليمات من معلمين ومعلمات ذوات كفاءه في تقديم 
وسيتبعون   المطلوبةالمواضيع والمستويات   الطلبة  هؤالء لمثل  تدريس  شهادةوحاصلين على  المحافظة

المسجلين فيها. وان    الطلبةوسيكون هنالك اتصاالت بين معلمي البرنامج ومدارس  المحافظة مناهج مدارس 
ون شهادات  هذا البرنامج وضعت وسيقوم بتدريسها معلمين ومعلمات ذوات كفاءات ويحملبرامج وارشادات 

  التعليم الخاصة لمثل هذا البرنامج
        

Student Admission and Virtual Participation Information: 
 بالطالب المسجلين في هذا البرنامج  الخاصةالتعليمات 

 
 شروط ومتطلبات االشتراك في هذا البرنامج 

المقدمون انتقال   الطلبةوعلى  الحاليةالمشتركين في هذا البرنامج مسجلين في مدارسهم   الطلبة استمرار *
 الى 

الجديدة  المدرسة الى مدرسه جديده فسيكون اسمهم مسجل في     
حتى ي قبل الطالب في هذا البرنامج فعلى ولي االمر تسجيله مسبقا وان يكون قد وافق على جميع شروط  * 

 البرنامج 
يجب موافقه الطالب على اكمال فصل كامل في هذا البرنامج ولن يستطيع الرجوع الى مدرسته قبل ابتداء   *

 الفصل الثاني 

 المشتركون في هذا البرنامج   والطلبةالتوقعات وما يتطلب من االهالي  

 ما يٌتوقع من الطالب 

لهذا البرنامج  التدريبية الدورةيحضر الطالب وولي امره يجب ان *   

   يجب على الطالب االلتزام بقوانين وسياسه مدارس محافظه نوكس الخاص بالزي وحسب القانون رقم* 
                                                                                                                    J-

260   



 

 

  (J-191رقم  )قانونالخاص بالسلوك وما يترتب عليه من قصاص  المحافظة على الطالب االلتزام بقانون * 

وما يتعلق بها من   اإللكترونية  األجهزة( الخاص باستعمال 3-220-1)رقم  المحافظة بقانون  االلتزام * 

ويترتب عليهم عند استعمال الكمبيوتر ان   المدرسةفي جميع نشاطات بالسلوك المناسب  وااللتزام  األجهزة
بحق مراقبه    المحافظة وتحتفظ مدارسبعدم استعمال ما يعرضهم لمواجهه القصاص المناسب لذلك  يلتزمون
 التكنولوجية   الخاصة باألدوات  الطلبةنشاطات 

سريه او   ام رقواما يحتويه موقعه او ان يشارك من منشورات او باستعمال عناوين  مسؤوليه* على الطالب 
 استعمال ارقام للدخول الى مواقع اشخاص غيره

 والدخول على:  المحافظةمتابعه مستوى العالمات التابع للمستوى المطلوب من * 
digital citizenship 

خاص بمعلم الصف وسوف يسجل معلمين  اواي برنامج  Canvas كنفاس يجب على الطالب متابعه برنامج *

 عمله على الجهاز ساعات ومعلمات الطالب 
  المدرسةيتطلب من الطالب اكمال جميع واجباته وسيتم تقويم مستواه كما انه سي طلب منه الحضور الى  *

 من اجراء التقويم  المدرسة لكي تتمكن  
 االختيارية سوف يشترك في الحصص وأيضا   اإللزاميةمع المعلمين الدروس  ضر الطالب سيح* 
 االخرين  الطلبةفي المناقشات مع  الفعلي  االشتراك يجب على الطالب  *

بدروسه على برنامج التعليم االفتراضي وان يحتفظ بها      الخاصة* يجب على ألطالب تسجيل ارقام المواقع 

 خاص     logفي 

لمعرفه تقدمه في الدراسة وقد ي طلب منه   لتقويمه وانين االمتحانات  *يطلب من الطالب االلتزام بإجراءات وق
 تقديم هذه االمتحانات شخصيا ومن مدرسته المسجل فيها 

  الطلبة وقد يتساهل المعلمين مع   المعلمة \ يجب تسليم الواجبات في الوقت المناسب وحسب متطلبات المعلم* 
 إلكمالها في اعطائهم وقت طويل 

هذه  المعلمة في \ واشتراكه مع المعلم asynchronous*يجب على الطالب حضور الدروس المقررة 

 الدروس اإللزامية وستكون هذه الدروس يوميا 

 Aspenسي سجل حضور الطالب يوميا ثم تدخل برنامج * 
هذا الواجب   فستكون عالمته على أكثرأيام او  ٥الطالب في اكمال الواجب وتسليمه للمعلم بعد   على يجب * 

 صفر
لذألك  في الوقت المحدد مع مراعه إعطاء الوقت الكافي  المعلمة \ علميجب تكمله الواجبات وتسليمها للم* 
وان لم يكمل واجباته ولم يسمع األستاذ منه بعد   مثال ان يكون الموعد لتسليم الواجب منتصف ليله السبت( )
   أيام من موعد تسليم الواجب فقد يخسر الطالب العالمات على هذا الموضوع  ٥
 يجب ان يتبع الطالب تعليمات المعلمين بطريقه ايجابيه وفعاله * 
  يتأخر ن ال  وا Teck helpمن برنامج  المساعدةحصل أي مشكله في الجهاز فيجب على الطالب طلب  إذا  *

  عة السابعة مساءا يوم االثنين الى من الساعة السابعة صباحا الى السا ٨٦٥ ٥٩٤-١٨٣٠ معلى رق ذألكعلى 
 يوم الجمعة 

 جميع حصص هذا البرنامج في  * التزام الطالب بالسلوك والمعامالت الحسنة



 

 

 االبتدائي  االفتراضيطيبه في برنامج التعليم   نتيجةيجب على الطالب بذل اقصى المجهود للحصول على *
 

 البرنامجالتعلم عن طريق هذا اتباعه لتسهيل عمليه ما يٌستحسن  
ويراه الجميع وانتبه ان ال يكون هناك صور   الشاشةل مما قد يظهر على انتبه لما يحيط حولك في المنز ـــ

   الئقةومناظر غير 

 المناقشة عند اشتراكك في  Mute ـــ اصمت الصوت

 الصوت عندما تكون تسمع للمعلم او للطالب االخرين او ال تكون تتكلم  اصمتـــ 
 ذوق في تصرفاتك لـــ كن ملتزم باالحترام وا

 المرشد يتكلم ـــ استمع بانتباه عندما يكون المعلم او 
 ــــ استمر على نشاطك وعلى المشاركة حتى انتهاء الحصه

 ــــ تأكد ان اعمالك المدرسية من شغلك انت وليست من عمل االخرين
 

 التوقعات والمتطلبات من أولياء االمور 
شركه حقيقيه   العمليةعلى النجاح المتوقع من استعماله لهذا البرنامج فيجب ان تكون هذه  لكي يحصل الطالب  

     لألهاليبين أولياء االمور والطالب ومعلمين ومعلمات البرنامج ومن المهم جدا ان تكون وسائل االتصاالت 

اسبين صحيحه وساريه المفعول على برنامج   ASPEN   الهواتف وااليميالت ارقام مثل   

  التالية في االسطر   نذكركموسوف   متتابعةسيكون معلم البرنامج على اتصاالت مع االهالي وعلى فترات 
أولياء االمور وقبل اشتراك الطالب في البرنامج يجب موافقه ولي االمر على هذه الشروط:   مسؤوليات  

 
في   اإللكترونيبالتعليم التصويري   الخاصة   التدريبية  الدورةابنته  \* يجب ان يحضر ولي امر الطالب مع ابنه 

 مدرسه الطالب المسجل فيها 
وما يتعلق   بهذا الجدول والحفاظ على موعد الدروس وااللتزامالبنه  الدراسةوضع جدول  على ولي االمر *

بالصف    الخاصةباالجتماعات   
وان يكون هذا المكان خالي من   الدراسة المر إيجاد مكان مناسب لجلوس الطالب فيه عند تلقي اعلى ولي * 

 األشياء التي تقلل من انتباه الطالب  

وعالماته. واجبات الطالب * لمعرفه  Canvas, ASPEN   المدرسة يجب على ولي االمر مراجعه مصادر 

 *مثل

بالزي وما يتعلق بلبس الثياب   الخاصة المدرسةوااللتزام بقوانين  ابنته\ ابنه يجب على ولي االمر مراقبه * 
 المناسبة 

واآلداب بما يتعلق بالسلوك  المدرسةسه  ابقوانين وسي وااللتزام يجب على ولي االمر مراقبه  *  
ابنته يسمع ويتبع تعليمات المعلم او المرشد \ ابنه من ان يتأكدعلى ولي االمر ان *   
على ولي االمر مراقبه عالمات ابنه والحفاظ على المستوى المطلوب م *   
ابنته في تعامله مع المعلمين وان ال يخرج الطالب عن طريق االدب  \على ولي االمر مراقبه ابنه* 

المعاملة واالحترام في هذ   



 

 

لذألك   يحتاجكان االمر  إذامعلم بال االتصالمر يمكن لولي اال *   
ابنته \ وان ال يحاول ولي االمر عمل واجبات ابنه األمانة  مراعاةيحب *   
المدرسة في   المرشد منه المعلم او  يطلبهايجب مراقبه الطالب وحثه على اكمال واجباته كما *   
ومباشره مع المعلم يجب على ولي االمر االستفسار عن مشكله او امر مهم حال حدوثه *   
منه واالجتماعات وأيضا حضوره الشخصي    المطلوبة ديم ابنه االمتحانات  مسؤوليه تقعلى ولي االمر * 

التقويم   ألجراء للمدرسة  
  إلعادتهاوملحقاتها من مدرسه ابنه والحفاظ عليها  اإللكترونية  األجهزة استالم   مسؤوليةعلى ولي االمر *  

 للمدرسة 
في عدم نشر صور   المحافظة قوانين  مراعاةعلى خصوصيات كل طالب وعلى  المحافظة على ولي االمر * 

االجتماعية المواقع    علىاو فيديوهات   
  فظة حسب قانون     ارشادات مدارس المحاو اتقرأوا تعليم قد  يكونواان   أولياء االمورمن المتوقع من * 
ووافقوا على االلتزام بها ٣- ٢٢٠-١  

 
 
 
 

 مميزات وخصائص برنامج التعليم التصوري التقديري 
 

يكون   على ان االفتراضيبرنامج التعليم التصويري  لألهالي تحرص مدارس محافظه نوكس والتي تقدم  
لوجه مع المعلمين   القديمة وجها  التقليديةالمستوى التعليمي لهؤالء الطالب هو نفس مستوى طالب المدارس 

لطالبنا في    التعليميجب ان يبقى المستوى   االعدادي والثانوي وكذالك  المستوى والمعلمات من طالب 
.دائما الرفيع والذي نسعى لتحقيقه   المستوىالبرنامجين على    

استعمال وسائل التواصل    الغش او  او الدراسيةسرقه االعمال  بأعمال مثل الذين يقومون  لبة الط ان ف
  واالتصال بولي االمر. المدرسةمن قبل   إجرائية   عقوبات الواجبات مما ي عرض الطالب الى  االجتماعي لنقل

البرنامج هذه التصرفات فقد يؤدي ذالك الى طرد الطالب من لمثل عاد الطالب  وإذا  
وعلى مدى   ه حيث ستجدون ته وقراءه ما يحتويه هذا الدليلابن\الرجاء طلب ولي االمر الدليل من مدرسه ابنه 

: المستعملة  واأللفاظ بعض المعاني ثابته وسنوضح لكم  اإلجرائيةفان العقوبات  المحافظة مدارس   
 

Plagiarism ألشخاصتقرير  او بحث او للمعلم فكره  الطالبومعناه في الدليل ان يقدم    ا سرقةال   

ما يدعي مثل:  صحة بدون ان يقدم الدليل علىو  
 

منه بدون ان ينسبه لكاتب المقال وجزاــ نسخ مقال بأكمله   ١  
تلخيص بدون ان ينسبه للمصدر ـــ استعمال جمل او صور او  ٢  
او بحث بدون نسبه للمصدر   نتيجةــ ذكر فكره او   ٣  
ـــ استعمال جزء من مقال ادبي او شعر او فيلم بدون نسبه للمصدر ٤  



 

 

 
الغش وتعريف الغش هو نسب عمل شخص اخر الى نفسه *    

 
 عقوبة السرقة بالحيلة:  

 
فاذا ثبت على الطالب هذا فان عقوبته ان يعيد الواجب وينقص من  والتزوير  الحقيقية  السرقةهو نوع من 

اشراك ولي االمر في اتخاذ االجراءات   ويجب وأيضا االتصال بولي االمر وقد ي عطى صفر العالمة  
 
الطلبة وما ينص عليه دليل   المحافظة طبقا لقوانين  العقوبة أعاد الطالب نفس العمل فستكون   إذااما     
 

اساءه استعماله  \استعمال الجهاز   
والنت بطريقه غير مناسبه كاالتي:  اإللكترونية   األجهزةاستعمال الجهاز وما يرتبط به من   

 
   بذيئة كتابه كلمات عنصريه او الفاظ وكلمات * 

للدعاية لكسب مادي او سياسي او   االجتماعي * استعمال شبكات االتصال  
وما يتعلق بها  األجهزة * محاوله اتالف   

من أي نوع كان لها  لمجهولة المرس * محاوله ارسال رسائل  
مقبولة* استعمال شبكات االتصاالت للدخول الى مواقع غير   

 * وبعلم منه يحاول ادخال فايروس على الكومبيوتر 
أصحابها  نوبدون اذ لألخرينأسماء وعناوين  إلرسال* استعمال شبكه االتصاالت   

معلومات ومصادر وملفات بدون اذن أصحابها *استخراج   
وكاله لها اتصال   ألي بيانات   اإللكترونية او* أي محاوله تخريب او إيقاع اذى او اتالف المعدات واألدوات 

 بالمحافظة ممنوع 
اي محاوله متعمده لهذه االعمال فهي انتهاك لقوانين المحافطه وسيعاقب الطالب حسب ما ينص عليه  وان  

الفدرالية  الحكومةاو  الواليةه حسب قوانين بر عمل اجرامي يعاقب عليتالب وقد بعدليل الط  
 يدخل أيضا في هذه االعمال محاوله ادخال فايروس على الكمبيوتر

 
  رسالة أليقراءه او محي او نسخ او تغيير محاوله  ممنوع.   اإللكترونيةالتزوير للرسائل  ومحاوله تزوير * 

الكترونيه لمستعمل اخر او متعمدا يريد الدخول لمستعمل اخر ليعطل عليه ارسال رسائل الكترونيه فهو  
ومنها محاوله تزوير ملفات او عمله )فلوس( كذالك محاوله نسخ او تعديل لملفات رسميه او   ممنوع 

 )فلوس(   
عتبر عمل اجرامي تعاقبه عليه  سي عتبر انتهاك للقوانين وممكن ان ي   المحافظة باستعمال اجهزه مدارس 

الحكومةاو  الوالية  



 

 

رده بعض االيام او طرده المؤبد من االشتراك في هذا  لتزام بهذه القوانين سيؤدي الى طفشل الطالب في اال 
 البرنامج. 

 
 الحضور والغياب من االشتراك في البرنامج 

 
 اإللكترونفي استمرار ابناؤهم في البرنامج التصويري   القانونية المسؤولية للوالدين واولياء االمور 

  مراقبه الوقت المطلوب منهم قضاؤه كامال ومراقبه تقدمهم واستفادتهم من البرنامج و كهم اشتركااشتراو
 يوميا في العمل المطلوب لكل موضوع.

عليها   رسالة يقدم حصل ولم يشترك الطالب يوما في البرنامج في عتبر يوم غياب فعلى ولي االمر ان    إذا
كان مريض.   إذامن الطبيب  رسالةتوقيعه يذكر فيها سبب عدم اشتراكه او   

برنامج ما ينطبق على طالب المدارس في قوانين الحضور والغياب ينطبق على طلبه هذا ال  
ر والغياب ورقم هذه القانونيجب الرجوع الى دليل قوانين مدارس المحافظة بخصوص الحضو كذألك   

j-120 

فطالب هذا البرنامج يتبعون نفس الرزنامة السنوية للمدارس وعدد االيام التي يجب ان يحضرها   
    الطالب. 

 

School Guidance  الموجهين في المدرسة 

من   )مرشد(البرنامج فسوف يحدد له موجه  هذا في تسجيل الطالب  الموجهين فعندهذا البرنامج   ه سي وفر لطلب
 مدرسته المسجل فيها 

لطالب البرنامج  أيضا  سيكونو  لذألكاحتاج االمر  إذا لولي االمر فرصه االتصال بهذا الموجه  وسيكون
للمحافظة التابعين   

موجه لكل طالب في تخصيص  الفرصةنفس    (District Quest Virtual learning program) 
 

 المشاركة 
حولهم  على اتصال دائم بما يجري  وايتوقع من طالب هذا البرنامج ان يشاركوا في عمليه التعليم ويكون

مستوى هذا االشتراك فاذا تبين ان   المعلمة\سجل المعلموسوف ي مالتي ست عرض عليه التعليمية   وبالمواد
منه او ال يستجيب   المطلوبة كمله الواجبات تاشتراك الطالب عير مرضي كعدم اشتراكه في الحلقات او عدم 

االتي:  المعلم فيحدثلطلبات    
  المشاركةضعف او تلفونيا لمناقشه  الكمبيوترا عن طيق ولي االمر والمعلم والطالب ام ــ اجتماع بين١

ا تحسينه  ومحاوله  
لمده   عمل مناسبه ولي االمر والمعلم وضع خطه  فسيحاول المشاركةــ فاذا استمر الطالب في عدم   ٢

   المشاركة. ن وضع الطالب في  يلتحس المتوفرة أسبوعين مع توفير بعض الخدمات  
مدرسة ــ اما إذا استمر عدم اشتراك الطالب حتى وبعد وضع الخطة فقد يقرر المسؤولين ارجاعه الى ال ٣  

 



 

 

ELL  طابه برنامج اللغة اإلنجليزية لمن يتكلم لغة أخرى 

طلبه    نموذجيه لتساعدبهذا البرنامج على توفير التعليمات واالرشادات بلغه انجليزيه   الخاصة  الدائرةتحرص 
. اإللكترونياو طالب برنامج التعليم االفتراضي   المألوفة الشخصية  المدرسةكانوا طلبه  سوآءاهذا البرنامج   

اإلنجليزية   اللغةفهناك مصادر الكترونيه مصممه لمساعده طالب برنامج  اإلنجليزيةالطالب   لغةولتحسين    
  المقررة  المواضيعونجاحه في   اللغوية الكفاءة سوف يوصل الطالب الى ان تعليمات وارشادات هذا البرنامج 

      المدرسة  عليه في
يسير وحسب توجيهات برنامج اللغةالتي يتلقى فيها الطالب تعليمه فان برنامج   الطريقةويغض النظر عن   

ردي لكل طالب وباإلضافة الى تقديم التعليمات فيستمر في توفير التسهيالتوحسب المستوى الف  WIDA 

مج. والتعديالت للماد الدراسية حتى وبعد ان يتخرج الطالب من البرنا  
    وعن طريق البرامج  المناسبةل على التعديالت والتسهيالت وسيكون للمعلمين والمعلمات فرص الحصو

ELL ببرنامج ال   الخاصة اإللكترونية   

ا والمتخرجين من البرنامج خطه  المشتركين حالي  اإلنجليزية اللغة وسيكون لكل طالب من طلبه برنامج 
تسمى:    خاصه بكل طالب  

 (ILP) 
  والطلبةاالمور   االخذ برأي اولياء والمعلمين والمعلمات معبالتعاون بين البرنامج  نشأتقد  الخطةوهذه 

مع مساهمه معلمين ومعلمات البرنامج في هذه    لذألك احتاج االمر  إذا ومعلمين اخرين في مدرسه الطالب  
  ٥الى  ٤صل مره كل حي  ابعض التحسينات عليها وهذ  فيها إلجراءاتالنظر  ست درس ويعاد  والتي الخطة

يه في هذه  رأ وأبداءابنته \البنه  المرسومة  الخطةيجري في  عماأسابيع وسوف يستلم ولي االمر معلومات 
محطات الفيديوااللكترونيه يميل او تلفونيا او اجتماع على اال  بواسطة  الخطة  

 

 الجداول 
فبعض   لدى البرنامج االفتراضي  المتوفرةوالمواضيع  العلمية حسب حاجه الطالب   الطلبةستوضع جداول 

: للمحافظةمن البرنامج االفتراضي والقسم الثاني وهو البرنامج التابع   دراسة الطالب قد يوضع لهم جدول   
District QuEST Virtual Learning Program 

 أيام في األسبوع  ٥ونصف يوميا والمطلوب من طالب هذا البرنامج ان يقضوا ست ساعات  
 

 التقويم وجمع العالمات 
 

 االمتحانات التقويمية 
الطالب وتحقق نجاحه في اكمال الفصل   أكمل إذا معرفه وبعده وسائل للتقويم  الطلبةالمعلم \المعلمةستزود 
إيجاد مناقشه    مقاله او وكتابه بدروس الفصل  عالقةعدد طرق التقويم مثل المناقشات في مواضيع لها توقد ت

 من الوسائل  ذألك  لحل مشكله الى غير
 

 تأخر مالواجب الاكمال 



 

 

هذا البرنامج في التعامل مع مشكله الوجبات التي ال يقدمها الطالب في   سياسةسنذكر في الصفحة التالي 
 علم الطالب ماالتصال بفلرجاء الوقت المقرر. إذا كان لديكم أي استفسار عن هذا الموضوع 

من أسبوعين أكثر* لن يقبل األستاذ أي واجب متأخر    
للطالب في حاالت معينه   للتأخير قد يحص* يجب ان تعلموا ان على الطالب اكمال واجباته في وقتها وهذا ا  

 
فقط. فاذا حصل للطالب  ويجب ان ال يتوقع الطالب من األستاذ ان يقبل تأخر الواجب بدون سبب مسبق 

او أسباب   العائلة افراد  د أحمشكله عائليه او مرض  الطقس، أحوال  المرض،ظروف خارجه عن ارادته مثل  
  الطالب واستمرار تأخر أسبوعين،من   أكثرمن الطالب تأخر الواجب  المعلمة\المعلم أخرى مهمه فقد يقبل  

العالمةفانه سيسبب في خسران الطالب   الواجباتفي اكمال   
 

 تعويض الواجبات: تعويض واجب دراسي قد تأخر عنه الطالب بسبب ظرف من  الظروف الذكورة فسوف  
ويجب على الطالب ان يسأل عن واجباته   جميع الواجبات التي لم يكملها بسبب غيابه لإلكمال ي عظى الفرصة

التي خسرها اثناء غيابه ليكملها في االيام الثالث األولى من عودته الى المدرسة اما إذا تأخر أكثر من ثالث  
الواجبات والحصول على عالمات هذه الواجبات سر الفرصة إلكمال هذه خ أيام فسوف ي  

 
تقرير التقدم والعالمات: سوف يستلم الطالب كرت العالمات مره كل ٩ أسابيع  دراسة وكذلك  الطلبة  ذوات  

   ا
يتبين فيها األهداف والمتوقات التي وضعت   دراسية أسابيع   ٩كل  بعد  دمفسيستلمون تقرير التق الحاجات

 للطالب ومدى تحققها 
ه ونصف  عوبعد كل ارب مسبقةعالماتها  فسترسلوالفن  والرياضةكالموسيقى  االختيارية لمواضيع اما ا 

 اسبوع 
 

   ٥٠٤المتفوقين والموهوبين وذوات الحاجات حسب قانون  للطلبةبرامج الدعم 
عليم لذوات الحاجات تال  

الطالب ذوات الحاجات مجانا وفي هذه   لهؤالء المناسبة والتعليم على توفير الفرص  للتربية  الدائرةتحرص 
سليمه   صحية وبطرق  الطلبة التي نمر بها فسوف نتابع تقديم خدماتنا لهؤالء  الصعبةااليام ومع الظروف 

   الصحة   دائرةباتباعنا لقوانين 
فسوف نبذل اقصى الجهد لنقدم   اإللكترونيابنتهم في برنامج التعليم الصوري \ ابنهاشتراك  العائلةفاذا قررت 

بوضع خطه مع االهالي لتوصيل هذه الخدمات ويجب ان يكون لعائله كل طالب خطه   المناسبةلهم الخدمات 
 معينه في استالم هذه الخدمات اثناء اشتراكه في هذا البرنامج

  IEP وهو برنامج تعليمي لذوي ال حاجات
التي    وبالطريقةلكل طالب حسب حاجته  الدراسيةالعلوم  هو برنامج لذوات الحاجات يعمل على توصيل و   

سيعمل  وهذه الخدمات لهؤالء الطالب منها وسوف تستمر مدارس محافظه نوكس في تقديم سيستفيد 
لكل طالب وقد    الخاصةع خطه التعليم لوض أمورهمواولياء  الطلبة االجتماع مع المعلمين والمعلمات على  



 

 

متطلبات أهالي  بالتوفيق بين  المحافظةتحاول  وسوف شخصياعن طريق االنترنت او  االجتماع يكون هذا 
العامة  الصحة  دائرةع االعتبار لقوانين موهيئه التدريس و الطلبة هؤالء   

سيعمل المعلمين والمعلمات مع من سيقدم هذه   :المتصلة باألهاليوالخدمات  التعليميةتوصيل المواد     *
التي    التعليميةالمناهج والمواد  وصول تقديم وتسهيلفي  األولوية خطه مناسبه لها   إليجادالخدمات واألهالي 

لهم   المرسومةيحتاجها الطالب لتحقيق األهداف    
وحسب حاجه كل طالب   فرديهوسوف ت قدم هذه الخدمات لكل طالب بصوره   

*  التعديالت والتسهيالت للبرامج: ستقدم التعديالت والتسهيالت لهؤالء الطلبة  حسب وضع وحاله كل طالب  
  وسوف يعمل الفريق المسؤول عن هذا الطالب بوضع هذه التسهيالت والتعديالت في الدراسة االفتراضية 

نامج الدراسة  بر على  
المتخصصين معه وبصوره مستمرة ومع االهالي  ويجب ان يتعاون المعلمين المسؤولين عن التعليم العام مع  

 للتأكد من ان هذه التعديالت والتسهيالت مناسبه لمثل هذا التعليم اإللكتروني 
درب في عمليه التعليم مالتخاذ دور ال الدعم المطلوب  

ومنها االتي:  لألهالي والمساعدة االزمهسي قدم مديري المدارس والمعلمين التدريب   
     وبالطريةفي عمليه التعليم في المنزل  للطلبة صصةالمخ اإللكترونية األجهزةـــ تدريبهم على استعمال  

م االفتراضي  بالتعلي  المناسبة  
لكل طلب حسب مع ما سيقدمه البرنامج االفتراضي لهم     التكنولوجيةاستعمال المصادر ـــ   
عدتهم لمسا الطلبةوالتسهيالت لبعض  التعديالت تقديم  ـــ   

   السلوك وبطريقه ايجابيه   وتوجيه ــــ اداره
  

                                                                                                  
                                                                                    

 

 القانون المسمى ب الجزء  ٥٠٤  
لمثل هؤالء الطالب ذوات   التعليمية في توفير ما يلزم من الفرص  بااللتزام  البرنامج خاص ان هذا القسم من 

بالعمل مع  والتي نمر بها هذه االيام فسوف نستمر  الصحية. وبسب االزمه العقليةاو   الجسميةالحاجات  
  رار معين.  عندما نصل الى قالعامة   الصحة دائرةاالهالي لتقديم ما يحتاجه هؤالء الطالب متبعين تعليمات 

   .طه معينه للتعديالت والتسهيالتلوضع خ وباشراك االهالي  الصحية للطلبة فسنعمل  الحالة بخصوص 

  ٤٥٠عنصريه حسب قانون الخدمات االزمه وبدون أي تفرقه  لضمان وصولالتعليم الخاص   دائرة ستعمل 
والذي ينص على:  ١٧٧٣لعام   

عليم  تفي االشتراك الفعال في عمليه ال الفرصةإعطاء االهالي  مدارس محافظه نوكس على  ــــ استمرار
 حسب القانون المذكور  

ي او التعليم التقليدي بحضور  االهالي لمعرفه ان كان التعليم التصويرسيعمل المعلمين والمعلمات مع 
على وضع خطه موازنه بين ما يرغب به االهالي وبين   المحافظة  له وستعملانسب   المدرسة لب الى الطا 

العامة  الصحةقوانين   



 

 

الطالب  م هذا عن الطالب على تقد المسؤولمع  المعلمة\يعمل المعلم  سوف والمساعداتتوصيل الخدمات ـــ 
ولمساعده الطالب على التقدم والنمو  العامةبتوفير المناهج  والتعليمية  الصحية   

م  يتعلبغض النطر عن أي طريقه   ٥٠٤وحسب قانون التأهيل رقم  الطلبةست قدم التعديالت لهؤالء  التعديالت:
للوصول الى الحل البديل الذي يعين  بالتعاون مع االخرين   نونالقااختارها االهالي لهم وسيعمل فريق هذا 

  لم يصل جميع األطراف الى اختيار معين  إذا الطالب للنجاح 
  

     EQC امتحان الوالية والمقاطعة  
حسب مستوى صفوفهم او البرنامج الدراسي   الواليةمتحانات اجميع  يقدمواان  اإللكترونيطالب البرنامج  يجب ان يتوقع

في  شخصيا و الواليةوسيتم تقديم امتحانات للطالب  النهائية العالمةمن  ١٥وسيكون لهذه االمتحانات ٪ الخاص بالطالب 
المسجلين فيها الطلبةمدارس   

 

Glossary of Terms 
 

 ASPEN  هو برنامج العائالت  له محافظه نوكس  النظام الذي تستعم   اسبين  يعتبر برنامج  

الطلبة عن  والمعلماتومنها مالحظات المعلمين  بأبنائهم   الخاصةلمعرفه جميع المعلومات    على االنترنت  
: التالية ملف الطالب وما يحتوي عليه من المعلومات   رؤية لألهالي وهذا الموقع السليم يقدم وبطريقه سهله    

 *  العالمات 
المطلوبة ت  *  الواجبا  

 *  الحضور والغياب 
 *  تقرير التقدم ودفتر العالمات 

الوالية*  عالمات امتحانات   
فرصه ارسال ايميل للمعلمين والمعلمات لالستفسار عن عالمات اوالدهم لألهالييتيح   Family Portal  وكذالك فان برنامج 

 لكي يعينوهم على تحسينها
 

 
 
 
 

Asynchronous Instruction 
وفي وقت   تعليميه للطالب هي التعليمات التي ي قدمها معلمين ومعلمات ذوات كفاءه يحصلون على شهادات 

ان يطلب المعلم من   يطبعها اوالحق ويصل اليهل الطالب في وقت حاجته لها وقد تحتوي على مواضيع قد 
 األنترنت ريق  معين ويقدمها الطالب عن ط ابحثبعمل مشروع  المجموعةالطالب او 

 
ssary of TermsGlo 

 



 

 

CANVAS   لتسجيل جميع المعلومات عن الطالب مما يسهل   المحافظة هي وسيله وبرنامج تستعملها مدارس

على واجبات وعالمات وسلوك الطالب     االستطالع على المعلمين واالهالي من    
 

FERP على خصوصياتهم وخصوصيات الطالب   المحافظةاالهالي في عمليه التعليم وحق  هو قانون حق  

 وهو قانون حكومي  
 

 
Microsoft Team:  واألهالي لتقديم التعليمات   الطلبةللتواصل مع والتعليم  للتربية المسؤولهو الفريق

للطلبة الغير مباشره    
 

Synchronous Instruction:  في نفس الوقت   شخصيهبصوره  لطلبةل هي تعليمات يقدمها األستاذ

ولكنها قد تكون مسجله من قبل وفي غير مكان المعلم وقد تقدم عن طريق االنترنت او أي وسيله مناسبه  
او للبعض  الطلبة للطالب قد تقدم لجميع    

 
Virtual Student:  ا  تار منهم التعليم االفتراضيولمن اخ المحفظةالب مدارس على طاسم يطلق  

 
 
 
 
 


