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اسئلة واجوبة عن اعادة افتتاح المدارس
•

هل ما زالت المنطقة التعليمية تتحدث عن إعادة  ٥٠إلى  ١٠٠طالب من ذوي االحتياجات العالية
لكل مدرسة بحلول  ١فبراير؟ نعم.

•

من يعتبر ذوي االحتياجات العالية؟ كيف يتم اختيار هؤالء الطالب من قبل االدارة ؟
يتم تحديد مجموعة ذوي االحتياجات العالية من الطالب الذين تم اختيارهم للعودة بصورة شخصية
من قبل مديري المدارس بنا ًء على البيانات وتوصية المعلم وتفضيل اختيارات االباء.

•

هل تم بالفعل االتصال بهذه العائالت؟ نعم .هذه العملية كانت مستمرة.

• أي فكرة عن عدد من تسميهم ذوي االحتياجات العالية على مستوى المنطقة التعليمية؟ هل
سيستمرون في الذهاب الى المدرسة خمسة أيام في األسبوع؟
• هؤالء الطالب مدرجون في خطط المدرسة على موقعنا اإللكتروني  -من  ٥٠إلى  ١٠٠ويشمل ذلك
المحموعة المذكورة ساب ًقا و الطالب الذين سيعودون في  ١فبراير .في هذه المرحلة  ،سيحضرون ٥
أيام في االسبوع.
•

هل ستتم دعوة جميع طالب صف ما قبل الروضة إلى الصف الثاني مرة أخرى خالل المرحلة
األولى؟ نعم.

•

هل ستتم دعوة جميع طالب الصف الثاني عشر مرة أخرى بحلول  ١فبراير؟ نعم.

•
•

لماذا اختيرت هاتين المجموعتين للعودة أوالً؟
طالب الصف الثاني عشر استنا ًدا إلى حقيقة أنهم قد فاتتهم نهاية السنة الدراسية للصف الحادي
عشر العام الماضي ويحتاجون إلى االستعداد للتخرج والجامعة هذا العام.
ً
ما قبل الروضة إلى الصف الثاني استنا ًدا إلى بحث يوضح أن السنوات األولى تحدث فرقا في العديد
من مجاالت التنمية الرئيسية  ،األكاديمية واالجتماعية  /النفسية.

•

• هل سيكون هؤالء الطالب في نموذج مختلط ( يعني حضور شخصي اضافة الى دروس عن بعد)؟
هل تعرف كيف سيبدو ذلك ؟ سيكون برنامج ما قبل الروضة إلى الصف الثاني في جدول مدته يومين
للبدء .المجموعة أ تحضر الى المدرسة يوم االثنين  /الثالثاء .المجموعة ب تحضر يوم الخميس /
الجمعة .األربعاء حضور دروس بثها غير متزامن  /دراسة عن بعد.
•

متى سيتم االتصال بهؤالء الطالب وأولياء األمور لتحديد ما إذا كانوا يريدون العودة؟ االتصاالت مستمرة
ومتواصلة حيث يتم تقسيم الطالب على مراحل.

•
•

المراحل التالية ستكون على فترات من أسبوع إلى أسبوعين حتى منتصف مارس  ،صحيح؟
اعتما ًدا على العلم واالختبار وما نتعلمه من المرحلة األولى.

•
•

هل ستتم هذه المراحل حسب مستوى الصف؟
من المحتمل أن يتم ذلك حسب الصف مع مدخالت من فرق المدارس (.)SBTs

•

هل الهدف هو الوصول إلى كل اولياء االمور في المنطقة التعليمية في شهر يناير(كانون ثاني)
لتحديد ما إذا كانوا يريدون عودة طفلهم أم ال؟ نعم .من خالل فرق المدارس .SBTs

•

ماذا عن االمتحانات؟ هل اجراءات دخول االمتحانات و الحصول على موافقة اولياء االمور بدأت بالفعل؟
هذا يتم من خالل توجيه وتنسيق أعضاء المجلس االستشاري للصحة ( )HACبما في ذلك المدير
الطبي الدكتور دينيس كو(  )Dr. Dennis Kuoوالدكتورة تونجا وليمس(.)Dr. Tonja Williams.

