
 . االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة عائلة أعضاء أعزائي
  
 نحن  .التقلب شدیدة األوقات ھذه خالل صبركم على بشكركم االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة تواصل 

 واشنطن منطقة فإن ، الماضي في ذكرنا كما  . المتوقعة غیر لالمور والتخطیط معًا العمل نحاول بشر
 و ، العامة الصحة مدیریة و المدینة و الفیدرالیین الصحة مسؤولي من االرشادات تأخذ االبتدائیة للمدارس

 .العامة التعلیمات على والمشرف  الوالیة حاكم
  
 :االتصال لھذا الرئیسیة النقاط 
 الشخصي للتعلم ماریكوبا بمقاطعة الصحة وإدارة أریزونا والیة في الصحیة الخدمات إدارة معاییر•  

 ؛ الحالیة االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة  ومعاییر
 .االتصال ھذا من الغرض•  
  . التعلم خیارات أوصاف•  
 .لطالبك تعلیمي نموذج اختیار•  
  
 موظفي من مكالمة تتلقى قد أنھ مالحظة یُرجى.  ایلول سبتمبر 18 بحلول اختیارك تكمل أن المھم من 

  ایلول.سبتمبر 16 بحلول ترد لم إذا مدرستك
  
 منطقة  ومعاییر الشخصي للتعلم ماریكوبا بمقاطعة الصحة مدیریة و اریزونا لوالیة الصحة مدیریة معاییر 

 الحالیة االبتدائیة للمدارس واشنطن
 
 ماریكوبا بمقاطعة الصحة وإدارة أریزونا والیة في الصحیة الخدمات إدارة بدأت ، أغسطس من ابتداءً  

 أسبوعین لمدة المعاییر ھذه استیفاء یجب  .الشخصي التعلیم إلى اآلمنة بالعودة المتعلقة المعاییر مشاركة
 :المعاییر ھذه تشمل  . الشخصي للتعلیم للعودة ارشادات في التفكیر قبل متتالیین

  
 المعاییر 
 شخص ۱۰۰،۰۰۰ لكل  حاالت  ۱۰  من اقل:   )أخضر( األدنى الحد 
 شخص ۱۰۰،۰۰۰ لكل حالة ۱۰۰-۱۰ بین:   )أصفر(  االوسط الحد 
  شخص ۱۰۰،۰۰۰ لكل حالة ۱۰۰ من اكثر:   )أحمر(   االقصى الحد 
 
 المئة في االیجابیة 
  االدنى للحد  ٪٥ من اقل 
  االوسط للحد  ٪ ۱۰-٥ بین 
   المختلطة للحاالت  ٪۷من اقل: ملحوظة 
  االوسط للحد  ٪٥ من اقل ۱۹ كوفید یشبھ مرض 
  االوسط للحد  ٪۱۰-٥ بین  
  االقصى للحد  ٪۱۰ من اكثر 
  
ناطق للم سلمت نماذج ثالثة ماریكوبا بمقاطعة الصحة  مدیریة و اریزونا بوالیة الصحة مدیریة حددت 

 :الشخصي التعلیم إلى عودتھم عند الستخدامھا التعلیمیة



 إلى الطالب جمیع ویعود ، متتالیین أسبوعین لمدة األخضر باللون المرجعیة العالمات تظھر - التقلیدي 
  المدرسیة المباني

 لمدة) ٪7 من أقل لإلیجابیة المئویة النسبة تكون أن یجب: مالحظة( صفراء المرجعیة المعاییر - المختلطة 
 .اإلنترنت عبر بعد عن یتعلمون الطالب وبعض المدرسیة المباني في الطالب وبعض ، متتالیین أسبوعین

 عن الطالب جمیع ویتعلم ، متتالیین أسبوعین لمدة األحمر باللون المرجعیة العالمات تظھر - بعد عن التعلم 
 .اإلنترنت عبر بعد

  
 ، األطفال رعایة( لالنتقال الوقت بعض إلى والمنطقة العائالت ستحتاج ، المعاییر إلى الوصول بمجرد 

 ).ذلك إلى وما ، والجداول ، الباصات ومسارات
  
 .الحالیة المعاییر على لالطالع االبتدائیة للمدارس واشنطن لمنطقة الخاص الوقع زیارة الرجاء 
  
 االتصال ھذا من الغرض 
 
 منطقة  في الشخصي التعلیم إلى بالعودة یتعلق فیما عائلتك خطة عن السؤال ھو االتصال ھذا من الغرض 

 اإلنترنت عبر بعد عن التعلم في عائلتك بقاء في ترغب أنك قررت قد كنت إذا  . االبتدائیة للمدارس واشنطن
: مالحظة(  .االتصال ھذا نھایة في التفضیل ھذا إلى اإلشارة منك فسنحتاج ، بأكملھ العام أو الدراسي للفصل
 ).الشتاء عطلة من القریب الثاني الدراسي للفصل أخرى مرة للتسجیل فرصة سنوفر

  
 نطلب فنحن ، بذلك القیام إلى المعاییر تشیر عندما الشخصي التعلم إلى للعودة مستعدة عائلتك كانت إذا 

 للتوجیھ خیاران ھناك  .الشخصي التعلیم إلى أطفالك/  طفلك یعود أن فیھ ترغب الذي الوقت حول مالحظاتك
 :الشخصي

  
 اإلنترنت عبر بعد عن التعلم  في الطالب وبعض  المدرسیة المباني في الطالب بعض -المختلط التعلم•  
 المدرسیة المباني في الطالب جمیع - التقلیدي التعلم•  
  
 :التعلم خیارات أوصاف 
  
 )متتالیین أسبوعین لمدة  ٪۱۰ من أعلى نسبة مع األحمر( اإلنترنت عبر بعد عن التعلم 
 الخمسة كل(  للدراسة الفعلي الوقت في" مباشر" تعلیم من اإلنترنت عبر بعد عن التعلم نموذج سیتألف 

 االبتدائیة للمدارس واشنطن لمنطقة الدراسیة المناھج موارد باستخدام الیوم خالل محددة أوقات في  )أیام
/  الخاص و األساسي  المنھج في تعلیمات لدیھم الذین االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة مدرسو سیقوم

 .حالیا فیھ نحن الذي النموذج ھو ھذا  .لدعمل  من خدمات ما یلزم  توفیر سیتم  .الدروس بتدریس االختیاریة
  
 الطالب لعدد نظًرا ھذا التعلم نموذج یختارون الذین للطالب مختلفین مدرسین تعیین یتم أن المرجح من 

 .أخرى وعوامل االختصاصیین و والموظفین الخیار ھذا یختارون الذین
  
  
 )متتالیین أسبوعین لمدة ٪  ۷ من أقل نسبة مع أصفر( ب/  أ المختلط التعلم 



 یومین على المختلط النموذج یختارون الذین اآلباء سیحصل ، الوقت من لفترة ب/ أ المختلط التعلم خالل 
 سیكون األربعاء ویوم ، المنزل في المستقل والعمل ، الذاتي التعلم من ویومین ، الشخصي التعلم من كاملین
 للطالب النقل وسائل توفیر سیتم  .  المعلم مع اإلنترنت عبر الحیة الحصص على سیقتصر دوام نصف

 .والغداء اإلفطار وجبة تقدیم سیتم  .للنقل المؤھلین
 سیستخدم  .النموذجي الدراسي الفصل تعلم في الطالب سیشارك ، الشخصي التعلم من یومین خالل 

 .المنطقة وموارد مناھج الموظفون
 وعوامل الفصل وأحجام التوظیف بسبب النموذج ھذا في للطالب مختلف مدرس تعیین یتم قد 

 . دوام نصف لیكون یستمر سوف األربعاء  .أخرى
  
 ب/  أ المختلط النموذج أثناء األمان بروتوكوالت 
 :ذلك في بما ماریكوبا مقاطعة في العامة الصحة إدارة إرشادات المنطقة ستتبع 
 اللباس قواعد مع الوجھ أغطیة تتوافق أن یجب: مالحظة) والموظفون الطالب( المطلوبة الوجھ أغطیة•  
 )والموظفون الطالب( الحرارة لدرجة یومیة فحوصات•  
 الیدین تعقیم/  الیدین غسل كثرة•  
 الیوم طوال بكثرة بالید لمسھا یتم التي للمناطق محّسن تنظیف•  
 الخارجي الھواء مدخول زیادة مع محسنة تھویة•  
  الشخصي التباعد•  
 مجموعات في الطالب سیبقى•  
 الممرات في المرور حركة ألنماط واحد اتجاه•  
 اآلخرین عن الطالب متعلقات فصل سیتم•  
 االجتماعي التباعد لتسھیل للطالب االستالم و التوصیل إجراءات تعدیل سیتم•  
  
 )متتالیین أسبوعین لمدة  ٪٥ من أقل نسبة مع أخضر( التقلیدي التعلم 
 
 جمیع في الطالب جمیع مع التدریس من أیام خمسة إلى االبتدائیة للمدارس واشنطن منطقة طالب یعود 

 جداول ستكون  .العادیة المدرسة ساعات  مدار على مدرسیة فصول عبر التدریس یتم سوف  . المدارس
 األساسیة السالمة بروتوكوالت اتباع سیتم  .والغداء اإلفطار وجبتي تقدیم وسیتم المفعول ساریة النقل حافالت

 و االتصال فیھا یكثر اللتي المناطق تنظیف وتحسین ، الیدین تعقیم/  متكرر بشكل الیدین غسل ذلك في بما
 التنفیذي لألمر كان ، االتصال ھذا وقت في  .الخارجي الھواء كمیة زیادة مع والتھویة الیوم طوال التالمس

 .الوجھ لتغطیة إلزامیًا شرًطا ماریكوبا مقاطعة مشرفي ومجلس الوالیة لحاكم
 نصف لیكون یستمر سوف األربعاء  .الحالي معلمھم النموذج ھذا في الطالب لدى یكون أن المرجح من 

  دوام
  
 بشأن قرار التخاذ أخرى وعوامل والتوظیف االستطالع ونتائج والمعاییر السالمة بروتوكوالت سنستخدم 

 المقاییس تشیر حتى االنتظار أو المختلط  ب/  أ نموذج إما سیكون والذي بنا الخاص الشخصي التعلم نموذج
 .تقلیدي نموذج إلى

 .بك الخاص التعلم نموذج لتحدید ھنا النقر یرجى
 
 

 


