
عائالت ھیكمان میلز
بینما نتطلع إلى بدء المدرسة في ۲٤ أغسطس ، أردنا تقدیم تحدیث حول الخطط للعام والحصول على االضافات المھمة منكم. یعمل

.مدراء المدارس بجد على الطریقة األكثر أماًنا "للعودة إلى التعلم" للعام الدراسي ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ . شكرا لكم التمام االستبیان األخیر
نود أیًضا أن نشكر فریق عمل إعادة الدخول المكون من اآلباء والمعلمین والموظفین وأعضاء المدارس لتطوعھم بوقتھم للمساعدة في

صیاغة خطة
كما ھو موضح في الرسم البیاني أدناه ، یستمر عدد حاالت الكورونا في االرتفاع الى ۲٤٤۹ حالة و ۳۸ حالة وفاة في مدینة كانساس

 سیتي میزوري وذلك عتباًرا من ۱۰ یولیو ۲۰۲۰ . یؤثر الفیروس بشكل غیر متناسب على األقلیات

مع أخذ حاالت الفیروس المتزایدة في االعتبار ، فإننا ننتقل إلى المراحل النھائیة إلكمال خطة "العودة للتعلم" ونحتاج إلى بعض
 المداخالت اإلضافیة منك. ُیطلب من عائالت ھیكمان میلزاالختیار من الخیارین أدناه



 الخیار ب : التعلیم االفتراضي في المنزل الخیار أ : التعلیم التقلیدي لطالب ھیكمان میلز في المدرسة
 اعتباًرا من 42 أغسطس ، یتم تعیین طالب ھیكمان میلز التقلیدیین في مدرسة  

مدارس ھیكمان میلز بناًء على عنوان المنزل.  اعتماًدا على حالة حاالت الكورونا 
الحالیة في مدینة كانساس سیتي ، قد یتلقى الطالب تعلیمات من خالل أي من  

الطرق الثالث أدناه. من المحتمل جًدا أن تبدأ ھیكمان میلز في مرحلة التعلم عن

 بعد "الحمراء" بناًء على البیانات الحالیة.  ستقوم المنطقة بإبالغ أي من المراحل 
الثالث التي نحن فیھا بانتظام وسیتغیر ھذا مع انخفاض عدد حاالت الكورونا 
  التعلم عن بعد - یتلقى الطالب تعلیمات من مدرس نظارھم أثناء وجودھم في 

المنزل
 التعلم المختلط - یحضر الطالب في أیام متناوبة كل أسبوع یومان في األسبوع  
على األقل  .سیتم وضع احتیاطات الصحة والسالمة للطالب الحاضرین بما في  

ذلك على سبیل المثال ال الحصر: اإلبعاد الجسدي ، المطھر ، غسل الیدین  
المتكرر ، احتواء الطالب في غرف ، األقنعة التي یرتدیھا الموظفون .والطالب ، 

إلخ
- سیتم وضع احتیاطات الصحة والسالمة   في الموقع وجھا لوجھ 

للطالب  الحاضرین بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: المطھر ، وغسل 
الیدین بشكل  متكرر ، واحتواء الطالب في غرف  ، واألقنعة التي یرتدیھا 

الموظفون
.والطالب ، وما إلى ذلك

 لن یقوم الطالب بتقدیم تقریر إلى مبنى مدرسة ھیكمان میلز في أي وقت خالل  
الفصل الدراسي.  قد یختار الوالدان االنتقال إلى الخیار أ في بدایة فصل دراسي 

جدید
 یمكن تعیین الطالب لمعلم افتراضي ال یعمل في مدرستھ المنزلیة.  على سبیل  
المثال: قد یعیش طالب الصف الرابع في منطقة وارفورد ولكن یتم تعیینھ لمعلم 

افتراضي موجود في إنجلز
 یمكن للطالب تلقي دروس / تعلیمات من خالل  طرف ثالث أي 

OTALP

mutnemdE أو snoitpOdE أو 

 من أجل التخطیط بشكل مالئم للعام الدراسي القادم ، یجب أن تلتزم العائالت بفصل دراسي كامل )أغسطس - دیسمبر( للتعلم التقلیدي أو االفتراضي  
بحلول األربعاء ۱٥ یولیو. بعد ۱٥ یولیو ، ال یمكنك التبدیل من التعلیم االفتراضي إلى التعلیم التقلیدي ، كما  سیتم إنشاء الموظفین والبرمجة 

.الطالب لجمیع 
 یرجى ملء ھذا النموذج بحلول األربعاء ۱٥ یولیو ۲۰۲۰ لتحدید الخیار الذي یناسب عائلتك.  إذا كان لدیك أكثر من طالب ، فیجب علیك ملؤه لكل 

نماذج إضافیة لكل طالب في منزلك طالب في منزلك.  بمجرد إكمال النموذج األول بالنقر فوق إرسال ، یرجى إرسال 
.

  .gro.sllimnamkcih@oip یجب توجیھ األسئلة إلى 

.نشكركم على سعة صدركم ودعمكم المستمرین




