
نامج حول الشائعة األسئلة ي البر ي التعليم   
اض  االفبر  (VIP) 

لي تخضع أدناه الواردة المعلوماتي .الحالية المعلوماتي عىل يعتمد مرن مستند هذا *  
ي ي قبل مني جديدي توجيه صدر إذا التغيب  هذهي .الصحة أو / وي والحكومة التعليمي مسؤول   

ا المعلوماتي عىل العثور يمكني
ً
ديسوتو مقاطعة مدارس موقع عىل أيض . 

ال لواء جب   
نامج حول معلوماتي أجد كيف ي البر ي التعليم   

اض  االفبر  (VIP)؟ي 
حول معلوماتي عىل للحصول هنا الموقع إل الوصول شخص ألي يمكني  VIP ... 

http://www.desotocountyschools.org/distancelearning 
ي ، هذه الشائعة األسئلة وثيقة توجد  

ي ، استمرارب تحديثها يتمي التر  
الموقع هذا ف   ... 

https://www.desotocountyschools.org/DLFAQS 
وي أسئلة أنها عىل متكرر بشكل الشائعة األسئلة وثيقةي مراجعة عىل األمور أولياء أوي / و الوالديني تشجيع يتمي  

اإلجاباتي إضافة سيتمي . 
ي التسجيل عملية إكمال األوصياء أو / و اآلباء عىل يجب  

ديسوتو طعةمقا مدارس ف   (DCS) وي 
نامج بخصوص األموري وأولياء الطالبي مع التواصل يتمي لني .VIP Intent تطبيق ي البر ي التعليم   

اض  االفبر  
نامج تسجيل يكتمل لمي إذا البر  DCS. 

ي اليوم ي الدراس  للطالبي األنشطة وقت / النموذجر   
ي اليوم سيكون كيف ي الدراس  نامج النموذجر  ي للبر ؟ التعليم   

اض  ي لجدوي هل االفبر طفىل   
ي كانوا لو لما مشابهة تكون  

؟ ف  المبت   
ي المشاركة الطالبي عىل يجب  

ي قبل مني مطلوبي هو كما ، يومًيا األنشطةي / التدريس مني دقيقة 240 ف  المسيسيتر   
بية قسمي البر . 

ي التواصل / التعليماتي ي مع المباش   
التقليديةي المدرسة خالل فقط سيحدثي ديسوتو مقاطعة موظف   

ي ساعاتي  
سةالمدري أيام ف  . 

بعد عني التعلمي يومي عينة  (VIP) ي اليوم (الخامس الصف - أطفال روضة) االبتدائية المرحلة لطالبي الدراس   
A. ذلك يشمل أن يمكني .التدريس مني دقيقة 240 يعادل ما تقديمي سيتمي - الوقت  

ي أو المسجل التدريس مهام ، تعليمية فيديو مقاطع ، الصف معلمي مني الح   ، 
الصفي ومستوى المدرسة حسب التدريس أسلوبي يختلف .ةاألنشط أو / و المهام  

بالطبع أو / و . 
األكاديمية والتوقعاتي اإلجراءاتي - التعلمي وتوقعاتي اإلجراءاتي .بي  

ي الفصل تعكس اإلمكان قدر التقليدي الدراس  . 
يةي اللغة .ج منصة ستضمي - اللغة فنون / اإلنجلب    Schoology جديدةي دروًسا تتضمني دروًسا  

ي ومراجعة تعليماتي ي) المستقلة الممارسة ، التعلمي وأهداف المعايب  (متصل غب   ، 
ة المجموعاتي وبعض اضية الصغب  احتياجاتي لتلبية فردية تعليماتي أو / و االفبر  

 .الطالبي
منصة ستضمي - الرياضياتي .د  Schoology جديدةي ومراجعة إرشاداتي تتضمني دروًسا  

ي اضية العنارص وبعض (اتصال بال) مستقلةال والممارسة التعلمي وأهداف للمعايب  ة االفبر الصغب   
الطالبي احتياجاتي لتلبية فردية تعليماتي أو / و مجموعة . 
منصة ستضمي - االجتماعية والدراساتي العلوم - هاء  Schoology المرتبطةي الدروس  

ي نصوص أو / و مختلفة مواقع خالل مني نت عبر ستكون االجتماعية والدراساتي العلوم مواضيع .اإلنبر  
ي أدرجت  
ية اللغة ف  اإلمكان قدر اللغة فنون / اإلنجلب   . 

F. ي تقييمي إدخال سيتمي - التقييمي  
ف   Schoology لتحديد الستخدامه  

ي الطالبي احتياجاتي  
وي التكوينية الشيكاتي ، ذلك إل باإلضافة .العام بداية ف   

ي المستخدمة التلخيصية التقييماتي تكييف سيتمي  
ي النموذج ف  بذلك للسماح ديالتقلي المدرس   

ي الوصول نت عبر ا الطالبي مني ُيطلب قد .اإلنبر
ً
والدولةي المقاطعة تقييماتي إجراء أيض  

ي التقييمي قسمي انظر .السنة مدار عىل دوري بشكل  
التفاصيل مني لمزيد الشائعة األسئلة هذه ف  . 



G. خاللي مني والتوجيهي بالمالحظاتي الطالبي جميع تزويد سيتمي - المعلمي  ي وصول تسجيالتي  
وي األسئلة خالل مني المعلمي  ي مع التواصل الطالبي أو / و للوالديني يمكني .لمدرسةا  

ي المساعدة طلباتي  
ي اليوم نهاية بحلول للطلباتي المعلمون سيستجيب .وقت أي ف  التال   

ي يوم مدرس  . 
بعد عني التعلمي يومي عينة  (VIP) ي إل السادس الصف) الثانويةي المرحلة لطالبي  

ي الثان  (عش  : 
A. ذلك يشمل أن يمكني .التدريس مني دقيقة 240 يعادل ما تقديمي تميسي - الوقت  

ي أو المسجل التدريس مهام ، تعليمية فيديو مقاطع ، الصف معلمي مني الح   ، 
الصفي ومستوى المدرسة حسب التدريس أسلوبي يختلف .األنشطة أو / و المهام  

بالطبع أو / و . 
األكاديمية والتوقعاتي اإلجراءاتي - التعلمي وتوقعاتي اإلجراءاتي .بي  

ي الفصل تعكس اإلمكان قدر التقليدي الدراس  . 
منصة ستضمي - الثانوية الدوراتي جميع -ج  Schoology تعليمية دروًسا  

ي بما  
ي والتعليمي ، التعليمية واألهداف السابقة المواد مراجعة ذلك ف  وي ، المباش   

ي) مستقلة ممارسة ة التعليماتي تتكون أن يمكني .(متصل غب  مسبقي تسجيل مني المباش   
تعليمية فيديو مقاطع  ، PowerPoints لـ مستقلة قراءة أو ،ي إرشادية ممارسة ، مرويةي  

المدرسية الكتب أو المحتوى . 
مهاراتهم لعرض متعددة فرًصا الطالبي منح سيتمي - التقييمي  

ي الرسمية التقييماتي خالل مني التعلمي ي الرسمية وغب   
ف   Schoology. كذلك الطالبي يكون قد  

نرى .العام مدار عىل دوري بشكل والدولة المقاطعة تقييماتي إلجراء مطلوبي  
التفاصيل مني لمزيد الشائعة األسئلة هذه عىل التقييمي قسمي . 

H. خاللي مني والتوجيهي بالمالحظاتي الطالبي جميع تزويد سيتمي - المعلمي  ي وصول تسجيالتي  
وي األسئلة اللخ مني المعلمي  ي مع التواصل الطالبي أو / و للوالديني يمكني .المدرسة  

ي المساعدة طلباتي  
ي اليوم نهاية بحلول للطلباتي المعلمون سيستجيب .وقت أي ف  التال   

ي يوم مدرس  . 
خاللي مني الطالبي بتقدم األموري أولياء إخطار سيتمي - األمور أولياء مع التواصل -هـ  

ي اآلباء بوابة خالل مني الطالبي درجاتي إل الوصول مني Schoology سيتمكني  
ف   

 .باورشول
دقيقة 240 متطلباتي وضع تمي ماذال  

 


