إلى الهل العزاء ،الوصياء
أن مدارس أيفريت العامة قد وضعت خطة لمواصلة التعلم لطلنبنا على الرغم من هذا الغلق الممتد لجميع المدارس من الحضانة حتى
الصف  ، 12نبينما نعلم أن هذه الموارد التعليمية ل يمكن أن تحل محل تعليمات المعلم المباشرة  ،ولكننا ننأمل من أن تضمن هذه
الدوات التعليمية لتستمرارية تعليم طلنبنا  ،أن الخطة فهي كما يلي
أ  -تم تسجيل جميع الطلب في الصفوف في كل المواد من الرياضيات وقراءة الدروس عبر النترنت المقدمة iREADY
تم تخصيص هذه الدروس لكل طالب ،دروس نبناء على ألختبار الخاص نبهم  .تسيكون لدى المعلمين القدرة على تخصيص دروس .
إضافية ترتبط نبشكل وثيق نبالمحتوى الذي يتم تناوله حاليا في الفصل الدراتسسي لضمان اتستمرارية النمو التعليمي .يمكن الوصول إلى
تلك الخدمات على أجهزة الكمبيوتر ولكن حاليا فهي غير متوفرة على أجهزة الهاتف الخليوي
ب -لقد وضعنا قائمة شاملة نبالموارد المقترحة على النترنت لجميع المجالت التعليمية لـ
صفوف الحضانة حتى الصف  12لجميع الطلب في مدارس أيفريت العامة
تستكون هذه الموارد موجودة على موقع النترنت لمدارس أيفريت العامة  .نبالضافة إلى أن comcast
تقدم شهرين مجانا من الوصول إلى النترنت للعائلت المحتاجة يرجى زيارة الموقع التالي لمزيد من المعلومات ،
https://www.internetessentials.com
ت -تم إنشاء هذه الخدمات التعليمية لجميع الطلب في الصفوف من الحضانة حتى  12في الرياضيات والدب اللغوي على
iREADY
تستكون هذه الخدمات التعليمية المخطط لها متاحة للهل نبدءا من يوم الرنبعاء  18مارس  2020خلل نبرنامج تقديم وجبات الطعام في
ثانوية أيفريت العالية تستكون وجبات الطعام متاحة من الثنين إلى الجمعة من الساعة  11:00إلى 1:00.4
ث -يستخدم العديد من المعلمين من الصف التاتسع إلى الثاني عشر حاليا  Google classroom-ويخططون لذلك
أن التستمرارية في اتستخدام هذه الخدمات لنخراط جميع الطلب في فصولهم .التعليمية  .يققترح أن يقرأ الطلب ويستجيبون للنص
المنشور  ،وأن يكملوا دروتس ا في الرياضيات  /العلوم ويشاهدون العروض التوضيحية  ،ويقرؤون مقالت الحداث الحالية أو التقارير
خاصة نبالدورة ومألوفة للطلب  Google Classroomالخبارية ويحتفظون نبدفتر .أنشطة
تسيرتسل المعلمون اتسم المستخدم وكلمة المرور لولدك للوصول على النترنت إلى نبرامج DOJO, iReady
إذا لم يستخدم معلم ولدك حاليا هذه الطريقة للتواصل معك  ،فيمكنك إرتسال رتسالة إلكترونية إلى المعلم مباشرة للحصول على
معلومات ولدك  .أن العنوان البريد اللكتروني للمعلم على موقع
https://www.everettpublicschools.org/.
من المستحسن أن يكمل الطلب تساعة واحدة من الرياضيات وتساعة من القراءة يوميا أثناء إغلق المدرتسة .إن إكمال أنشطة التعلم هذه
ليست إلزامية ولن تعكس درجاتها النهائية عند العودة ألى المدرتسة
أن هدفنا هو تزويدك نبمجموعة متنوعة من النشطة التعليمية والجذانبة لك ولولدك لكمالها خلل هذه الفترة الصعبة
شكرا لدعمكم المتواصل
مع خالص التقدير،
ميشيل كرويل ،مديرة المناهج
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