
، PSB Community عزیزي 

 

  نكتب إلیك لتذكیرك بالموعد النهائي  غًدا ،  الجمعة ، 19 مارس ظهًرا  ولamiliesالراغبین في االلتحاق أو االنسحاب من أكادیمیة التعلم عنبعد.

 

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

 عنصران مهمان:

 

 الطالب المسجلین حالًیا في النموذج الهجین الراغبین في المشاركة في النموذج الشخصي الكامل  ال یحتاجون إلى إكمال االستبیان.  عندما تنتقل1.

 المنطقة إلى نموذج شخصي كامل لمستوى صف الطالب الخاص بك ، سیتم تسجیل جمیع الطالب المسجلین في النموذج المختلط تلقائًیا للحضور

 شخصًیا لمدة خمسة أیام كاملة.

 

 هذا هو النهائي  تسجیل مفتوحة على مستوى المنطقة  فرصة للعائالت لطلب تعدیل لنموذج تعلم طالبهم خالل هذا العام الدراسي. إذا قمت بإجراء تغییر2.

  على نموذج التعلم لطفلك في هذا الوقت ، تتوقع مدارسنا أن یظل الطالب في نموذج التعلم هذا حتى نهایة العام الدراسي.

 

 یجب على اآلباء أو األوصیاء الذین یرغبون الحًقا في تحویل طالبهم من نموذج عن ُبعد إلى نموذج شخصي بعد فترة التسجیل المفتوحة على مستوى

 المنطقة التعلیمیة أن المنطقة قد تتطلب فترة انتقالیة معقولة الستیعاب الطالب اإلضافیین. سنبذل قصارى جهدنا الستیعاب عملیات االنتقال على وجه

 السرعة ، ولكن الحظ أن األمر قد یستغرق ما یصل إلى أربعة إلى ستة أسابیع حتى یبدأ الطالب مواضعهم الجدیدة. یجب على اآلباء أو األوصیاء

 الذین یرغبون في تحویل طالبهم من نموذج شخصي إلى نموذج بعید أن یتوقعوا أیًضا فترة تنسیب وانتقال معقولة.  أي طلبات الحقة تغییر نموذج یتم

.enroll@psbma.org بعد الجمعة 19 مارس یجب أن تقدم من خالل تقدیم إشعار خطي إلى مكتب التسجیل وااللتحاق في  

 

 یرجى مالحظة أن جمیع قرارات تعیین الطالب الموضوعة بعد النافذة سیتم اتخاذها على أساس كل حالة على حدة كما هو موضح في اإلجراءات

 أدناه.

 

 یرجى االطالع على المعلومات التفصیلیة المتعلقة بالعملیة واإلرشادات في الرسالة األصلیة المنسوخة أدناه.

 

  كیفیة طلب التغییر

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

 یوم الجمعة ، 19 مارس ظهراً .أن  یجب  تعرف رقم محلي طفلك (المدرجة في المدخل األصألسبن)من أجل إتمام هذه العملیة. لن تتم معالجة الطلبات التي ال

 تحتوي على رقم تعریف للمراجعة. لألسف ، لن نتمكن من تلبیة أي طلبات متأخرة. ما علیك سوى إكمال هذا النموذج إذا كنت ترغب في طلب تغییر لطفلك

.LASID (أطفالك).  إذا كنت راضًیا عن التنسیب الحالي لطفلك ، فیرجى عدم إكمال النموذج.  انقر هنا لمعرفة كیفیة الوصول إلى رقم الهویة 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 لكل طفل ترغب في إجراء تغییر له.
 

 العربیة: الرجاء الضغط هنا للترجمة العربیة.●

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/UHvBMZeBA6viLU3i8


  

 

  معلومات إضافیة: العملیة

 بینما نفكر في تعدیل مواضع الطالب ، تظل صحة وسالمة المجتمع المدرسي بأكمله على رأس أولویاتنا. على هذا النحو ، یجب علینا تعیین الطالب بعنایة في

 مجموعات وفصول دراسیة للحفاظ على مسافة اجتماعیة ال تقل عن 3-6 أقدام في جمیع الفصول الدراسیة المادیة. كما نظل ملتزمین بضمان أن تحافظ أي

 فصول عن ُبعد على معدالت مناسبة بین الطالب والمعلمین. 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 في المنزل

 ولكن هذا ال یمكن ضمانه. عالوة على ذلك ، بینما سنبذل قصارى جهدنا الستیعاب تفضیل المهمة للطالب الذین یدخلون النموذج الشخصي الكامل ، ال یمكن

  ضمان الطلبات.

 

 في حال كانت جمیع الفصول الدراسیة المادیة لصف معین في أي مدرسة K-8 في سعتها بسبب متطلبات التباعد المادي ، أو ستتجاوز القدرة على التدریس عن

 ُبعد الفعال والهادف ، ستلتزم المنطقة التعلیمیةالتالي بالبروتوكول.

 

 

 

 

 

  االنتقال إلى أكادیمیة التعلم عن بعد

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

 

●点击 这里 查看 中文 翻译 :الصینیة 
●.Klike la a pou tradiksyon kreyòl ayisyen an :الكریولیة الهایتیة 
 العبریة: אנא לחץ כאן לצפייה במסמך בעברית●
●:ここをクリックしい:الیابانیة 
●한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 الكوریة 
 البرتغالیة: عصبة AQUI الفقرة على tradução م البرتغالیة.●
●Нажмите здесь، чтобы получить доступ к русскому :الروسیة 

.переводу 
●Haga clic aquí para acceder a la traducción al español :اإلسبانیة 
●.Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt :الفیتنامیة 

  وضع السیناریو.

RLA إلى فتح قسم جدید في مستوى الصف هذا-  یتم تسجیل فئة كاملة من الطالب في نفس مستوى الصف لالنتقال إلى PSB الطالب. سیحتاج 

.RLA داخل  

 یطلب طالب من مدرسة أساسیة في المنزل التحویل إلى RLA ، لكن أحجام

 فصول RLA كبیرة جًدا بالنسبة للطالب المذكور في مجموعة مع طالب

 آخرین من المدرسة األساسیة في المنزل

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

 مجموعة من الطالب لیسوا في األساس من مدرستهم األساسیة في

 المنزل وقد یكون المعلم من مدرسة أساسیة منزلیة مختلفة.

https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/scJsjzGFzkCAGr6u9
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/bPpqse9jaXsp31Ud9
https://forms.gle/bPpqse9jaXsp31Ud9
https://forms.gle/bPpqse9jaXsp31Ud9
https://forms.gle/bPpqse9jaXsp31Ud9
https://forms.gle/bPpqse9jaXsp31Ud9
https://forms.gle/aWBmMDtToYsNjoHJA
https://forms.gle/aWBmMDtToYsNjoHJA
https://forms.gle/aWBmMDtToYsNjoHJA
https://forms.gle/aWBmMDtToYsNjoHJA
https://forms.gle/aWBmMDtToYsNjoHJA
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


 

  

 یمكن تعدیل مهام الفصل مرة أخرى بعد 12 أبریل حیث یتم تأكید-

 تغییرات فریق العمل لضمان أن تحافظ الفصول عن ُبعد على نسبة

 الطالب إلى المعلم المناسب.



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

 

 عن ُبعد أكادیمیة التعلمأكادیمیة التعلم

 إنعن بعد K-8 (RLA) هي مدرسة بروكلین المؤقتة التاسعة التي تم تصمیمها وتشغیلها بسبب وباء COVID-19. تعمل RLA وفًقا للجدول الزمني نفسه

 لمدارسنا من K-8 (8:00 صباًحا - 2:30 مساًء یوم االثنین والثالثاء والخمیس والجمعة ؛ 8:00 صباًحا - 12:00 ظهًرا یوم األربعاء.) تقدم المدرسة نفس

 المنهجالتعلم وخبراتالتي یتلقاها جمیع طالب K-8 Brookline ولكن في بیئة تعلم عن بعد تماًما. یتلقى طالب RLA فرص تعلم یومیة متزامنة وغیر متزامنة.

  یرجى مالحظة أن جمیع الدورات التي یتم االلتحاق بها من خالل RLA سُتحسب كأرصدة في مدرسة طفلك المنزلیة.

  وضع  السیناریو

 شخصیة كاملةفئة كاملة من الطالب داخل المدرسة األساسیة بالمنزل وتطلب

 مستوى الصف العودة إلى المدرسة بالكامل التعلم الشخصي.

 قد یحتاج PSB إلى التفكیر في فتح قسم إضافي لهذا المستوى-

  الصف في المدرسة األساسیة في المنزل.

  یمكن وضع الطالب في قسم جدید أو دمجهم في قسم موجود.-

 ستتجاوز الفصول القدرة البدنیة للتباعد االجتماعي ، لكن 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 أرقام عشوائي-

 جمیع المقاعد المتاحة في حدود السعة المادیة ، سیبقى-

 الطالب الذین  لم  یحصلوا على مقعد في الیانصیب في مكانهم-

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

 ستتجاوز الفصول القدرة البدنیة للتباعد االجتماعي ولكن ال یوجد عدد كاٍف

 من الطالب لملءها قسم الصف بأكمله    ولیس  الحصول على مقعد في

  الیانصیب

 ستبقى الطالب في وضع الحالي حتى یتم استدعاء عدد الیانصیب-

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

 وجدت، بحیث یجوز لدیك الفرصة للوصول إلى نموذج التعلیمات

 الشخصي الكامل

 * مالحظة: لن یتم توفیر النقل

 اعرض الطالب على البقاء في RLA عن طریق االختیار لفترة-

 وضع العالمات هذه ، قم

 بإنشاء قائمة انتظار في مدرستهم المنزلیة لمن قد یرغبون في-

 الدخول شخصًیا بالكامل في حالة توفر مساحة بسبب عملیات

 السحب أو انتقال الطالب  إلى  RLA منشخصیة كاملة



 

 تعرف على المزید حول Remote Learning Academy هنا.●

 

 الخیارُبعد فقط عنمدرسة Brookline الثانویة لطالب

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

 BHS في استبیان المنطقة K-8. یجب تقدیم أي طلبات إلجراء تغییرات لطالب BHS ، إما إلى نموذج بعید أو للعودة إلى شخص كامل ، عبر البرید اإللكتروني

 إلى Hal Mason ، مساعد رئیس المدرسة: hal_mason @ psbma.غزاله .

 

 یجب علىالتعلیم المنزلي

 عائالتالتي ترغب في سحب طالبها (طالبها) من PSB والتعلیم المنزلي ألطفالهم (أطفالهم) للفترة المتبقیة من العام الدراسي 2020-21 إكمال طلب وإرساله 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

.www.brookline.k12.ma.us/homeschool تتم الموافقة على خطة التعلم من قبل المدارس العامة في بروكلین. لمزید من المعلومات ، یرجى زیارة 

 

 معلومات إضافیة:الحضور من

 

  غیاب

 المتوقع أن تحضر العائالت التي حددت خیاًرا لتغییر نماذج التعلم إلى المدرسة في نموذج التعلم الحالي حتى یتم تأكید تاریخ البدء. تظل جمیع قواعد الحضور

  الحالیة المتعلقة بالغیاب بدون عذر ساریة.
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