
، PSB Community عزیزي 

 

 بالتشاور مع مسؤولي الصحة العامة والخبراء الطبیین ، أعلن مفوض التعلیم في والیة ماساتشوستس في 9 مارس عن تواریخ عودة إلزامیة للتعلیم الشخصي

 للطالب: یجب أن یعود طالب K-5 بحلول 5 أبریل ؛ gr یجب أن یعود طالب ade 6-8 بحلول 28 أبریل. یسعدنا أنه نظًرا لجهودنا في التخطیط الدقیق ، فإن

 طالب Brookline سیعودون إلى التعلم الشخصي الكامل قبل هذه المواعید النهائیة. یمكن لوثیقة التوجیه والعرض التقدیمي من المفوض یمكن العثور علیها

 على  موقع الویب لتحدیثات فیروس كورونا . ومع عودة الطالب في المدارس المنزلیة إلى التعلم الشخصي الكامل ، لن یكون نموذج التعلیمات الهجین متاًحا

 لطالب ریاض األطفال حتى الصف الثامن. ویجب على الطالب الحضور إما شخصًیا بالكامل في مدرسة منزلیة أو المشاركة فیبالكامل

 

  -8 طالب هذا العام متاح اآلن. یمكن  للعائالت التي ترغب في التسجیل في أكادیمیة التعلم عن بعد أو االنسحاب منها طلب هذا التغییر من الیوم االثنین15

  مارس حتى الجمعة مارس الساعة 19 ظهًرا .

 

 سیتلقى الطالب الذین یختارون تغییر نماذج التعلم تأكیًدا على منح التغییر ، باإلضافة إلى تفاصیل عن مكانهم. المواعید المستهدفة من المنطقة للطالب لبدء

 وضعهم الدراسي الجدید هي یوم االثنین ، 29 مارس في الصفوف من ریاض األطفال وحتى الصف الخامس و12 أبریل للصفوف6-8. یرجى مالحظة أن

 مواعید بدایة للطالب طلب لتغییر تعلم النماذج هي  التواریخ  المستهدفة،وسوف مقاطعة تأكید موعد االنطالق الرسمي تلمیذك والتنسیب حالما یتم االنتهاء من هذه

  التفاصیل،

 

 وهذا هو النهائي فرصة للعائالت لتعدیل نموذجلطالبهم خالل دورة هذا العام الدراسي.  التعلمإذا قمت بإجراء تغییر على نموذج التعلم لطفلك في هذا الوقت ،

  فسیظلون في نموذج التعلم هذا حتى نهایة العام الدراسي.

 

 عندما تنتهي فترة االختیار للعائالت ، ستبلغ المقاطعة المدرسة (المدارس) بجمیع التغییرات التي تطرأ على تسجیلهم. وستقوم كل مدرسة بعد ذلك بمراجعة

 وإعداد المواضع للطالب في مدارسنا من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن. وستتواصل المدارس مع الطالب / العائالت مباشرًة مع معلومات الموضع

  الجدیدة عندما تكون متاحة.

 

  كیفیة طلب التغییر

 إذا كنت ترغب في تغییر نموذج التعلم الحالي لطفلك (التسجیل في أكادیمیة التعلم عن بعد أو االنسحاب منها) ، یرجى إكمال النموذج المرتبط في المربع أدناه

 بحلول  یوم الجمعة ، 19 مارس ظهًرا . یجب أن  تعرف رقم المعرف المحلي لطفلك (المدرج في بوابة الوالدین في Aspen) إلكمال هذه العملیة. لن تتم معالجة

 الطلبات التي ال تحتوي على رقم تعریف للمراجعة. لسوء الحظ ، لن نتمكن من استیعاب أي طلبات متأخرة. تحتاج فقط إلى إكمال هذا النموذج إذا كنت ترغب

 في طلب تغییر لطفلك (أطفالك).  إذا كنت راضًیا عن التنسیب الحالي لطفلك ، فیرجى عدم إكمال النموذج.  انقر هنا للحصول على كیفیة الوصول إلى رقم

.LASID المعرف المحلي لطفلك أو 

 

  نموذج التعلم فتح التسجیل

 انقر هنا لطلب تغییر
 

 أكمل االستبیان فقط إذا كنت ترید إجراء تغییر  على نموذج التعلم الحالي لطفلك (أطفالك). أكمل هذا النموذج  مرة واحدة لـطفل ترغب في
 

● 
●译 الصینیة كوبوشي 查看 القریة 击 这 كاللنقطة. 
 الكریولیة الهایتیة:.●
● 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA


  

 نحن نتفهم أننا نطلب منك اتخاذ قرارات مهمة بشأن تعلیم طفلك وسط فترة من عدم الیقین. یعد تغییر المدارس عملیة صعبة لجمیع المعنیین ، وموظفینا هنا

  لدعمك في أي انتقال بین نموذجي التعلم لدینا. یمكنك اعثر على تفاصیل إضافیة حول عملیة التسجیل المفتوحة بأكملها أدناه

 

  مع خالص التقدیر ،

 

Brookline المدارس العامة في  

 

  معلومات إضافیة: العملیة

 على هذا النحو ، یجب علینا تعیین الطالب بعنایة في مجموعات وفصول دراسیة للحفاظ على مسافة اجتماعیة ال تقل عن 3 إلى 6 أقدام في جمیع الفصول

 الدراسیة الفعلیة. كما نظل ملتزمین بضمان أن تحافظ أي فصول دراسیة بعیدة على معدالت مناسبة بین الطالب والمعلمین. في من أجل تنفیذ التعلیمات الشخصیة

 الكاملة ، یجب على المنطقة التعلیمیة النظر بعنایة في جمیع المواضع للطالب الراغبین في تغییر نماذج التعلم في هذا الوقت.

 

 بالنسبة للطالب الذین یلتحقون بأكادیمیة التعلم عن ُبعد (RLA) ، سنبذل قصارى جهدنا إلبقاء الطالب مع المعلمین والطالب من مدرستهم األساسیة ولكن ال

  یمكن ضمان ذلك. عالوة على ذلك ، في حین أننا سنبذل قصارى جهدنا الستیعاب تفضیل المهمة للطالب الذین یدخلون النموذج الشخصي الكامل ،الطلبات

 

 متطلبات التباعد ysical ، أو ستتجاوز القدرة على التعلیم عن ُبعد الفعال والهادف ، ستلتزم المنطقةالتالي بالبروتوكول.

 

Remote Learning Academy االنتقال إلى  

  للطالب الذین یختارون مغادرة المدرسة األساسیة في المنزل والدخول إلى RLA للحصول على تعلیم عن ُبعد بالكامل:

 

 

 

 هنا یرجى الوصول إلى ترجمة الیابانیة عن طریق النقر●
●한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 :الكوریة 
● 
● 
●alعلى غرار acceder 
●.Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt :الفیتنامیة traducciónes pañol 

  التنسیب السیناریو

.RLA إلى فتح قسم جدید-  یطلب فصل كامل من الطالب في نفس مستوى الصف االنتقال إلى PSB سیحتاج .RLA سیتم تسجیل الطالب في 

.RLA في مستوى الصف هذا داخل  

 یطلب طالب من المدرسة األساسیة االنتقال إلى RLA ، لكن أحجام فصول

 RLA كبیرة جًدا بالنسبة للطالب المذكور في مجموعة مع طالب آخرین من

 المدرسة األساسیة بالمنزل

 سیتم تسجیل الطالب في RLA. قد یكون التنسیب في الفصل مع-

 مجموعة من الطالب لیسوا من المدرسة األساسیة في المنزل و قد

 یكون المعلم من مدرسة أساسیة مختلفة في

 المنزل.یمكن تعدیل مهام الفصل مرة أخرى بعد 12 أبریل حیث-

 یتم تأكید تغییرات فریق العمل لضمان احتفاظ الفصول عن ُبعد

 بمعاییر مناسبة نسب الطالب إلى المدرس.

https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


Home Base School االنتقال إلى التعلیم الشخصي الكامل في  

 یرید الطالب العودة من RLA إلى المدرسة األساسیة في المنزل بتعلیمات:

 

 

 معلومات إضافیة: نماذج التعلم األخرى

 

 أكادیمیة التعلم عن بعد

 The K-8 Remote Learning Academy ( RLA) هي المدرسة المؤقتة التاسعة التابعة لمدارس بروكلین العامة والتي تم تصمیمها وتشغیلها بسبب وباء

 COVID-19.لمدارسنا من ریاض األطفال وحتى تعمل RLA- وفًقا للجدول الزمني نفسهالصف الثامن (8:00 صباًحا2:30 مساًء) n االثنین ، الثالثاء ،

K-8 Brookline الخمیس ، الجمعة ؛ 8:00 صباًحا - 12:00 مساًء یوم األربعاء.) تقدم المدرسة نفس المناهج الدراسیةالتعلم وخبراتالتي یتلقاها جمیع طالب 

 ولكن في بیئة تعلیمیة عن ُبعد تماًما. طالب RLA تلقي فرص التعلم الیومیة المتزامنة وغیر المتزامنة. یرجى مالحظة أن جمیع الدورات التي یتم الحصول

  علیها من خالل RLA سُتحسب كأرصدة في المدرسة المنزلیة لطفلك.

 

 تعرف على المزید حول أكادیمیة التعلم عن ُبعد هنا.●

 

 الخیارُبعد فقط عنمدرسة Brookline الثانویة لطالب

  وضع  السیناریو

 شخصیة كاملةفئة كاملة من الطالب داخل مدرسة أساسیة بالمنزل ومستوى

 صف طلبات للعودة إلىالشخصي الكامل

-  

-  

 التباعد االجتماعي ولكن ال یوجد عدد  كاٍف من الطالب لملء قسم الفصل

 بأكمله

 یتم إخطار العائالت بإمكانیة دخولهم في یانصیب للعودة إلى-

  المدرسة المجاورة لهم

 . سیتم تحدید الیانصیب بشكل مستقل من خالل مولد األرقام-

  العشوائیة

 سیتم ملء جمیع المقاعد المتاحة ضمن السعة المادیة-

 الطالب الذین  لم  یحصلوا على مقعد في الیانصیب سیبقون في-

 مكانهم الحالي حتى یتم استدعاء رقم الیانصیب *
 * مالحظة: انظر السیناریو أدناه

 Classe الصورة سوف تتجاوز القدرات المادیة لاللتباعد االجتماعي

 ولكنهناك لیس  ما یكفي من الطالب لملء قسم الصف بأكمله    ولیس

  الحصول على مقعد في الیانصیب

 ستبقى الطالب في وضع الحالي حتى یتم استدعاء عدد الیانصیب-

 قد یمنح الطالب مهمة ل مدرسة غیر حي مع مساحة أكبر، إن-

 وجدت، بحیث قد یكون فرصة للوصول إلى كامل نموذج شخصیا

 للتعلیم

 * مالحظة: النقل لن تقدم

 الطالب عرض للبقاء في RLA عن طریق االختیار لهذه الفترة-

 بمناسبة

 تأسیس قائمة انتظار في مدرستهم في المنزل والتي قد ترغب في-

 الدخول شخصًیا بالكامل في حالة توفر مساحة بسبب عملیات

 السحب أو انتقال الطالب  إلى  RLA منشخصیة كاملة

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home


BHS الثانویة ، الذین سیستمرون في نموذج التعلم الحالي. یرجى عدم تضمین أي طالب من Brookline ال تنطبق فترة التسجیل المفتوحة للطالب في مدرسة 

  في استبیان المنطقة K-8. وأي طلبات إلجراء تغییرات لطالب BHS ، إما في نموذج بعید أو للعودة إلى - شخص ، یجبعبر البرید اإللكتروني إلى

 

 

 یجب أن ُیكمل ما تبقى من العام الدراسي 2020-21 طلًبا ویرسله إلى مكتب التدریس والتعلم (OTL). یرجى مالحظة أن التعلیم المنزلي لیس مرادًفا ألي من

 نماذج التعلم الموضحة أعاله.  ال یمكن لطفلك أن یدرس في المنزل حتى وتعلم تمت الموافقة على الخطة من قبل المدارس العامة في بروكلین لمزید من

 المعلومات، یرجى زیارة www.brookline.k12.ma.us/homeschoolإضافیة:..

 

 معلومات  الحضور

 

  الغیاب

 األسر الذین یختارون خیار لتغییر نماذج التعلم سوف یكون من المتوقع أن یحضر المدرسة في نموذج التعلم الحالي الخاص بهم حتى تم تأكید تاریخ بدئهم. تظل

  جمیع قواعد الحضور الحالیة فیما یتعلق بالغیاب بدون عذر ساریة.

 

 

http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

