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 الوالية للتعلّم عن بعد توجيهاتمتطلبات/ 

 
( التي ستتّبعها دائرة ISBEقبل المجلس التعليمي في والية إلينوي )الموضوعة من  التوجيهيّة بعض اإلرشادات في ما يليتجدون 

 يمكنكم اإلطالع على الوثيقة الكاملة على الموقعريجالند المدرسيّة. 
Rec.pdf-Learning-2020-https://www.isbe.net/Documents/Fall 

 
تطوير خّطة التعلّم  عند)المجلس التعليمي في والية إلينوي(  ISBEاإللتزام بكافة توصيات الـ  على 122سيّة المدر ريجالند دائرةحرصت 
 تجدون أدناه بعض اإلرشادات التوجيهيّة التي تتضّمنها الخّطة.هذه. عن بعد 

 التوجيهات في السياق الذي يناسبها على أن يتمّ  شروط لبيةمرنة في تحديد الطريقة الفضلى لت أن تكون الدوائريمكن  
 ساعات المتوقّعة.  5ـ إحتساب كافة األنشطة التعليميّة ضمن ال

 

م التعلّ  ساعة على األقل من 2.5 إلى توفير الدوائر تسعىفي إلينوي بشّدة بضرورة أن  عليمييوصي المجلس الت 
  . التعلّم غير التزامنيالمتبقي عبر يكون  و تزامنيال

 
o يتواجد الطالب على ذات المساحة اإلفتراضيّة في نفس الوقت للتواصل مع معلميهم وبعضهم  -- تزامنيالتعلّم ال

 البعض. 
o يشارك الطالب في المواد والمشاريع المحّددة بشكٍل مستقل. -- تزامنيالتعلّم غير ال 

 

 ّدراسي.على جميع الدوائر أن تستند إلى مواد تعليميّة عالية الجودة وتقييمات مرتكزة على المنهج ال 

 تعريف الطالب بالمحتوى الجديد وفق معايير التعلّم لوالية إلينوي.  سيتم   

 والدرجات. )المالحظات(  بالتغذية اإلسترجاعيّة زويدهموت الطالبعلى الدائرة مراقبة تعلّم   

نتيجة توثيق التقييم المستمر ألداء الطالب. تقّدم الدرجات والتقييمات تغذية إسترجاعية مفيدة  تحديد الدرجات هو  
من المهم أن نضع باإلعتبار أن بإمكان الطالب التعلّم بدون للطالب ومقدمي الرعاية بطريقة سريّة. ومستمّرة 

عن التقييمات  Aوالمالحظات. أنظر األمثلة في الجدول  كوينيتالتقييم الدرجات، ولكن ال يمكنهم التعلّم بدون 
 .نهائيّةالالتقييمات و يّةكوينالت

  

 التقييم النهائي للتعلم التقييم التكويني للتعلم

 عالمات قائمة على المعايير 

 )ملف )رقمي، نسخة ورقية 

 قائم على األداء 

 تقييم المعيار 

  تدريب، إعطاء إشارات، إرشادات، وطرح
 األسئلة

 داعم، هادف 

 يركز على نمو الطالب 

 تقييم تدريسي قائم على المنهاج والصف 

  جزء من عملية التعلم 

 شراكة بين الطالب واألستاذ 

 دفاتر حوار، وسجالت للتعلم 

 تقييم ذاتي 

 تشاركي 

 تأملي 

 )مقاييس للعمل والتوقعات )نموذجية 

 معيار 

 )ملف )رقمي، نسخة ورقية 

  ،باإلضافة إلى مقابالت عند نهاية الوحدة
 محادثات وعروض

 منتجات، أدائات ومشاريع مع عالمات 

 تقييم ذاتي 

 تأمالت في الكتابة 

 عروض مسجلة 

 تشاركي 

 تمرين في المنصات على اإلنترنت 

 
 

 

https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf
https://www.isbe.net/Documents/Fall-2020-Learning-Rec.pdf
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 لتحقيق ما يلي بشكٍل معقول:  تطبيق األحكام في ريجالند 122الدائرة المدرسيّة  منيتطلّب المجلس التعليمي في إلينوي 
  

 {3}صفحة توقعات المعلّم  

 {5اإلحتياجات الخاّصة }صفحة  

 {5توقّعات الطالب }صفحة  

 {6}صفحة  أولياء األمورتوقّعات  

 {7ساعات التعلّم عن بعد الخاصة بالطالب }صفحة  

 {8التكنولوجيا }صفحة الوصول إلى  

 {9}صفحة  التقني ألولياء األموردعم ال 

 {11}صفحة  122ريجالند دائرة مواد المنهج الدراسي ل 

 {13التكنولوجيا }صفحة أدوات  

 { 17نظام الحضور }صفحة  

 {17}صفحة  وإستالم الوجبات معلومات عن وجبات الغداء 
 

 
  نمعلّميالالخاصة ب عن بُعد للتعلّم 122المدرسيّة دائرة ريجالند  توجيهات

 دواممن المتوقع أن يبدأ . تفاوضفاق الإتّ  د فيم عن بعد يوم العمل العادي المحدّ التعلّ  دوامكس يجب أن يع 
حتًى  ا  صباح 8:05الـ لالبتدائي ومن  بعد الظهر 3:30عند الساعة وينتهي  ا  صباح 8:40الساعة  منم المعلّ 
 .متوّسطةللمدرسة ال بعد الظهر 2:55

 

ً مين بوجبة غداء معفاة من الرسوم الجمركية ووقتعمل المعلّ يوم يسمح جدول   تفاقية اإلللتحضير بحسب  ا
 علمٍ على يكونوال إذا لزم األمر الطالب وأولياء األمور عالموإ،بهذه األوقات المسؤول  إعالمم تّ ي. تفاوضيةال

 .يكون المعلم غير متاح خالل اليوممتى 
 

عبر تطبيق وجه وجهاً ل اإلفتراضي تزامنيم الالتعلّ من  ساعة 2.5عن  ما ال يقلّ يومياً  مونيستضيف المعلّ  
Zoom  . 40 وأن ال تزيد عن كحٍد أدنى دقيقة 25عن م االفتراضي جتماعات التعلّ إ ال تقّل مّدةيجب أن 
من  طوال ساعتين ونصفالجلوس اإللتزام بمن الطالب  ال يمكننا التوقّعة الواحدة. مرّ لل كحٍد أقصى دقيقة
 .المستمر تزامنيم الالتعلّ 

 

على سبيل  ويشمل ذلك، بشكٍل يوميّ  الحقيقيفي الوقت  ميهمفاعل بين الطالب ومعلّ التدريس والتّ  يتمّ  
التقييمات  صغيرة،مجموعات تدريس ضمن  ،تباينيالتعليم ال ،مجموعة بأكملهادريس ال الحصر: ت ذّكرال
 .، والعمل المستقلالتقييمات النهائية ،كوينيةالت

 

 المواد الدراسية وأوقات يشمل) يومي وأسبوعيّ  جدول زمنيّ  تحضيرأن يقوموا ب سينالمدرّ  على 
 .م عن بعدبحلول نهاية األسبوع األول من التعلّ ( اليومي تخطيطاالجتماعات ووقت الغداء ووقت ال

 

القادم عن طريق  عسبويس لألدرتخطة ال نموذجوأولياء األمور شاركة الطالبمون بإكمال وميقوم المعلّ  
 .يوم األحد من مساءً  8:00في موعد أقصاه  CLEVERعلى  هانشر

 

ساعات اليوم  بين الطالب وأولياء األمور أسئلةى والرد علمراقبة الب دوريٍ  يقوم المعلمون بشكلٍ  
مواردنا اإللكترونية في غضون   عبرجماعّيٍ  صالٍ  أو في إتّ فرديٍ  سيتم الرد على األسئلة بشكلٍ . الدراسي

 بما في ذلك، على سبيل  ،مع الطالب صالٍ علمون وسائل مختلفة للبقاء على إتّ سيستخدم الم. ساعة 24



4 | P a g e 
 

 
رسائل البريد ، فيديومقاطع ، التعليمية دائرةالخاصة بال نترنتالمثال ال الحصر ، تحديثات صفحة اإل

. ، المالحظات والتشجيعمباشرةالرشادات اإل قديمالهاتفية المباشرة وما إلى ذلك لتاإللكتروني والمكالمات 
 . األنسب للتواصل مع الطالب وأولياء األمور( الوسائل)يحّدد كل مدّرس الوسيلة 

 

 الدائرة. طالب  معلوماتب الخاص نظامال، وهو Skywardسيتّم أخذ الحضور اليومي وإدخاله على  

 

دون أولياء أمور الطالب المتغيّبين من  كما عليهم التواصل معولدهم  قّدمإطالع أولياء على تعلى المعلّمين  
  إشعاٍر مسبق.

 

العمل  استالممن خالل تعيين العمل المستقل ،و تعلّم المطلوبة خمس ساعاتال تأمين علىالمعلمون  حرصي 
 .وضع الدرجاتالمذكور و

 
م الطالب وإبالغ الطالب تقييم تعلّ الواجبات من أجل تقديم المالحظات،  تحديد درجاتسيُطلب من المعلمين  

 .يمتقدم التعلّ ال مدىوأولياء األمور ب
 
 مع الطالب وأولياء األمور نجزةالم واجباتعلى ال لمالحظاتسيتم مشاركة ا  .    

 Skyward  سيتم تسجيل الدرجات في .            
  .األمور بأي واجبات طالبية غير مكتملة سيتم إخطار أولياء.             
 م الشخصي: يوم واحدالتعلّ  طريقةنفس بأثناء التعلم عن بعد للطالب عّما يفوتهم  التعويضسيتّم .             
 غياب.للتعويض عن كل يوم    

 

ع أن يتبع بروتوكول فمن المتوقّ ، ةة أو شخصيّ ألسباب طبيّ عد م عن ب  التعلّ  مدّرسسيتغيب حال في  

AESOP  ،بعض   ر دروسهوفّ البريد اإللكتروني ، ويجب أن ت عبر الطالب وأولياء األمور ويقوم بإبالغ

خمس المدة يؤمن أو العمل المستقل لهذا اليوم. من المهم مالحظة أن هذا قد ال  تزامنيمّغيرّالالتعل ّ

 مين.فتراضية للمعلّ إ أو دروسجتماعات إبسبب عدم وجود  ن التعلّم المطلوبةم ساعات 

 

في مدرستهم   راسينفس الصف الدّ الحضور الشخصي لسي مين أن يتعاونوا مع مدرّ ي توقع من المعلّ  

   .في التدريس تناسقللحفاظ على ال

 

 8:15صباًحا للمدرسة االبتدائية و 9:00فتراضي لهم في الساعة إأول اجتماع  يمكن أن يبدأ المعلمون 
، الدوام الدراسي. من المهم مالحظة أنه إذا لم يبدأ االجتماع االفتراضي في وقت بدء متوسطةللمدرسة ال

 .اليوم الدراسي ءبد عندفيجب أن يكون لدى الطالب مهام للعمل عليها 
 

 ا  سيكون هذا الرابط متاح.  Zoom جتماعاتإر يتم استخدامه لجميع متكرّ  رابطمون بإنشاء يقوم المعلّ  
 .رسبسهولة للطالب وأولياء األمور في نموذج خطة الدّ 

 

للسماح  البالطمع جتماع اإلدقائق على األقل من موعد  5قبل  يُطلب من المعلمين تسجيل الدخول 
 .بدخول االجتماع من غرفة االنتظار البللط

 

شخص آخر غير لن يتم مشاركة مقاطع الفيديو مع أي . Zoomجتماعات ع إمين تسجيل جميالمعلّ  على 
 .اإلدارة
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 الخاصة بالطالبللتعلّم عن بُعد  122المدرسيّة دائرة ريجالند توجيهات 
 

 504خدمات التربية الخاّصة، و 
 

 IEP الـ أهداف د الخطة كيفية تطبيقستحد. لجميع الطالب الذين يتلقون خدمات التعليم الخاص م عن بعدلتعلّ فرديّة ل خطة تطويرسيتم 
  .ن بعدع الخدمات وأماكن اإلقامة خالل اليوم الدراسي، (برنامج التعليم المنفرد  ( لطالبالخاصة با

 
عبر رسائل البريد اإللكتروني من مزودي  واجباتهم لفصل الدراسيل النطاق العامسيتلقى الطالب الذين يتلقون عادةً دعًما إضافيًا خارج 

 .الخدمة ، والمراسالت الفردية ، والمكالمات الهاتفية مع مقدمي الخدمة ، إلخ
 

 جميع الطالب 
 

سيتم أخذ الحضور اليومي ،  .ينبغي على جميع الطالب المشاركة في اإلجتماعات وإنجاز الواجبات اليوميّة المطلوبة
 .صةالتقييمات والدرجات المخصّ  /بات وسيتم تزويد الطالب بالواج

 
التواصل األخرى مثل أو طرق  zoom عبر جتماععلى الطالب الحفاظ على إتصال مفتوح مع المعلمين من خالل اإل

 .الرسائل والهاتف وما إلى ذلكالبريد اإللكتروني، 
 

 (اإليجابية والدعمالتدخالت السلوكة ) :PBIS اإللتزام بتوقعات الـعلى الطالب االستمرار في 
 ى بالمسؤولية واالحترام واألمانتحلّ 

 

أو المحددة من قبل  /جهازك يحتوي على جميع التطبيقات أو البرامج المطلوبة و  د من أنّ تأكّ  
 (ة)المعلم

 ستخدامهعلى جهازك و فهمك كيفية إ Zoom وجودتأكد من  

 إسأل مدرسيك عن أنشطة تعلميّة. 

 .بطريقة سهلة معهمليتسنى لك التواصل ك عبر اإلنترنت يمر معلّ ق من ساعات توفّ تحقّ  

 إنضم إلى دروس معلميك المباشرة. 
 .عن بعدم لتعلّ المفعول في ا جميع قواعد الكتيب سارية بقىت 

 24ستجابة مدتها يُرجى السماح بفترة إ. تكون لديك رسالة بأي أسئلة قد( ميكمعلّ )مك أرسل إلى معلّ  
 .ساعة

  قم بإنجاز وتسليم واجباتك ضمن المهلة المحددة.  

 قّدم عملك بجودة عالية 

ً  Skywardتحقّق من درجاتك على    أسبوعيّأ

 الواجبات والتقييمات. كن مستعداً للنجاح عند إتمام 

لدرجات احتى يتم تقديمه من أجل وضع  Skywardفي " ناقص"سيتم اإلشارة إلى العمل المتأخر على أنه  
 .التي يحددها المعلم ضمن المهلة يتم تسليمهعلى أن 

، أو Google Classroom ،Seesaw ،Class Dojoيمكن تسليم أي واجب بواسطة  
بإرفاق صورة عنه في بريد إلكتروني مرسل إلى المعلّم )ة(
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 التالية:   Zoomعلى الطالب إتّباع آداب إجتماع 
 

 إيجاد مكان هادئ 

 من جهتك كتم الصوتم خاصيّة إستخدا 

 في الموعد  الحضور  

 تشغيل الفيديو  

 الفيديو  يمنع إقفال  

 مستعداً  كن 

   ً   كن محترما

 رفع اليد للتحدث  

 مالبس وأن يكونوا مستعدين للمدرسة ال إرتداء الطالب على ،المعلمين حالهم كحال 

 * فيديو مع الطالبظاهراً في الال ينبغي أن يكون أي شخص آخر   
 

 السماح بذلك للطالب األصغر سناً، مثل طالب صفوف ما قبل المدرسة والروضات. *قد يتم
 
 
 
 

  الخاصة بأولياء األمورللتعلّم عن بُعد  122المدرسيّة دائرة ريجالند توجيهات 

 .ولدكل عن بعدصة للتعلم مخصّ  توفير مساحة 

 .تسجيل الحضورسيتم  إذاالجتماعات اليومية  حضور الطالبد من تأكّ ال 

م عن بعد عن س التعلّ مدرّ والتواصل مع  م الشخصينفس إجراءات الحضور كما هو الحال مع التعلّ  إتّباع 
 .في يوم معين إن كان الطالب سيتغيّباإلتصال هاتفياً بمكتب المدرسة إلبالغهم طريق البريد أو 

 .عالماتال تحديدتقييمات طفلك حيث سيتم  /واجبات الحرص على التحقق من  
 م عن بعد.بشكٍل يومي من جهوزية ولدك للمشاركة في التعل  التأكد  

،  Skyward، اإللكترونية الخاصة بأولياء األمور بواباتالتسجيل الدخول إلى  إمكانيّتكد من تأكّ ال 
 .عبر البريد اإللكتروني(ة)مع المعلّمالتواصل  إمكانيةو

 Skywardبر تسجيل الدخول إلى التحقق بصورة دورية من إتمام الطالب لواجباته ومن درجاته ع 
ً دعملتلقي يرجى التواصل مع المعلم)ة(  )ة(.أو التواصل مع المعلّم ً إضافيا ولدك يواجه إذا كان  ا

 صعوبات تعلّمية. 

 خالل النهار. ومتفاعل ليكون متيقظ سليمةتغذية القسٍط كاٍف من النوم والحّث ولدك على الحصول على  

 وإتباع روتين يومي منتظم.مساعدة الطالب على وضع  

حيح جميع أخطائهم، دع عملية التعلّم لتص حاجةالسماح للطالب بالعمل بإستقاللية. ليس هناك من  
تأخذ مجراها. شّجع ولدك للدفاع عن نفسه)ها( عن طريق طرح األسئلة أو للحصول على دعٍم 

 إضافي.

 على الجدول األسبوعي واليومي للمعلمة وولدك. إّطلع 

 Class، وSeesawالتواصل مع المعلمين لطرح أسئلتك عبر البريد اإللكتروني، الهاتف،  
Dojo ساعة للرد على رسائل  24 السماح بفترةفي معظم الحاالت ، يُرجى . ، وما إلى ذلك

في المساء أو خالل  من غير المتوقع أن تصل الردود. البريد اإللكتروني الخاصة بأولياء األمور
للعمل مع الطالب واإلجابة على األسئلة من  متوفّرون مونمعلّ سيكون ال. عطلة نهاية األسبوع

 .االثنين إلى الجمعة خالل ساعات الدراسة المعتادة أثناء التعلم عن بُعد

 .ومدى إلتزام الطالب بهم بإنتظام Zoomمراجعة آداب سلوك   
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 .األكاديمي تطّورهتقدمه وكما ضرورّي لألّن كلي ولدكم تصال مفتوح مع معلّ إعلى  الحفاظ 

 .ير الطالب في االجتماع االفتراضيغد من عدم مشاركة أي شخص آخر يرجى التأكّ  

أو إستخدام الدروس المسّجلة مسبقاً  الطالب يفهم أنه من غير القانوني تسجيل دروس المعلمين د من أنّ تأكّ ال 
 .منها ةف المقصوداهدبطريقة تخالف األ

 إذ يعتبرالتأّكد من فهم الطالب أّن المطلوب منه هو التعلّم والنمو، وأنه ال بأس إن واجه بعض الصعوبات  
 ذلك جزءاً من عمليّة التعلّم. 

 

 

 يوم الطالب -م عن بعد للطالب ساعات التعل  
 (مشاركة أكاديمية)ساعات  5 - تدريسوقت : الواليةتتضّمن توجيهات 

 
-10بند رقم )أوالمشاركة األكاديمية كل يوم  من الدراسةساعات ( 5)التخطيط لما ال يقل عن خمس لدوائر المدرسية يتعين على ا

ساعة  2.5و( مباشرة مع تفاعالت في الوقت الحقيقي دريست) على األقل تعليماً تزامنيّاً منها ساعة  2.5على أن تكون ( 19.05
  (مشاركة أكاديميةتدريب ذاتي ،) تعليماً غير تزامنيّاً 

 

 منّصات التعلّمل أو عبر الفيديو المسجّ  ، التدريسم الشخصيالتعلّ : على سبيل المثال ال الحصر؛أنشطة التعلم كافةتشمل 
لطالب، مرن ل /مستقل، ووقت عمل الجماعية المكالماتعبر مصغّرة  عن بُعد ضمن مجموعات عمل، ال(المباشر) تزامنيال

لطالب يتوفّر لينبغي أن ستخدام منصات غير تفاعلية ، في حال إ. الهاتفية للمعلم والطالب /فتراضية اإل لحضوروتسجيالت ا
 .الواجبات أو إجراء التقييماتدرجات تحديد  أحد المعلمين وتلقي المالحظات قبلب جتماعلإل يلةوس

 
 

 لطالبا تدريس ساعات
 

 بعد الظهر )تشمل الغداء وفترات اإلستراحة( 3:00الـ وصباحاً  9:00بين الـ  –اإلبتدائي 
 

 )تشمل الغداء وفترات اإلستراحة(بعد الظهر 2:45صباحاً والـ  8:15بين الـ  –المدرسة المتوسطة 
 
وبأوقات تسجيل الدخول لإلجتماعات المباشرة مع  الفرديةيتم تزويد الطالب بالجدول الزمني األسبوعي إلنجاز الواجبات س

ال على ذلك في األسفل.تجدون مثمعلمة مجازة. 
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 ساعات 5 –نموذج عن الجدول الزمني للتعلّم عن بعد: مدة التدريس 
 

 
 

 
 
 

 التكنولوجيا توفّر
 

لروضة حتى الصف لطالب صفوف ا Ipad في ريجالند جميع طالبها بجهاز. ستقّدم أجهزة آيباد 122ستزّود الدائرة 
 Chromebookاإلبتدائي الثاني، بينما يحصل طالب الصف الثالث حتى الثامن على أجهزة كروم بوك 

 

في  122للدخول إلى حساب جوجل الذي توفره لهم الدائرة  ونسيحتاجليتمّكن الطالب من المشاركة في التعلّم عن بُعد 
عدم تمكن الطالب من الوصول إلى  في حال عمأو اإلدارة للحصول على الدّ ولدهم  )ة(مصال بمعلّ تّ على اآلباء اإل. ريجالند
 Google Classroom إلى دخولال ه منيمكنّ  تكنولوجيأو جهاز WiFi شبكة
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 الدعم التقني ألولياء األمور
 

بتطوير البنى التحتية التكنولوجية الخاصة بهم على مدار السنوات القليلة الماضية ، لذلك نحن على ثقة من أننا  122 لقد قامت الدائرة
أكثر من مستعدين لتقديم تجربة تعليمية عن بُعد جيدة لطالبنا. نتفّهم أّن بعض المشاكل التكنولوجيّة التي قد تحصل قد تعرقل عملية 

 . وتسبّب اإلحباط للطالب وأولياء األمور التعلّم
 

المشكالت  ي تحديد وإصالحف الذي قد يساعدكمك تواصل مع معلّ ت أن شيء أوالً وقبل كلّ ، عليك مشكلة تقنية كعندما تواجه
نظام  تنفيذتم . االهتمامالتي تتطلب مزيًدا من التقنية  مشاكلللحل ا ولياء األمورأخرى أل قسم التكنولوجيا أشكال دعمٍ  يقّدم البسيطة.
إلى موقع  دخولعم عند الضرورة. يمكن للطالب وأولياء األمور الطلب الدّ من طالب وأولياء األمور يتمكن الل Incident IQ تذاكر

 كون بمقدورهم مساعدتك. وإنشاء تذكرة يتم إرسالها إلى األشخاص المناسبين الذين سيدائرة التعليمية ال
 

إضغط على القسم المخصص  -  http://www.ridgeland122.com/ : قم بزيارةالمساعدة التقنيةعلى  األمورأولياء حصول ل
التي  المشكلة بحسبلمن سيدعمك  تسلسل قيادي قمنا بإعتماد. لقد Parents to find Tech Support" /عم الفنيالدّ  أولياء األمور "لطلب
حل  أوالّ  المشكالت البسيطة. سيحاول المعلم تحديد وإصالحبتدائية شخص مخصص لمساعدتك في إ. يوجد في كل مدرسة تواجهك
 مكلّفف فهناك موظّ  حل المشكلةعلى المدير المساعد ر. إذا تعذّ تهافسيقوم المدير المساعد بمعالج ذلكلم يتمكن من ، وإن المشكلة

هذا  إعتمادنا من الهدف في حال تعذّر حلّها بشتى الوسائل. المشكلة مهمة إصالحقسم التكنولوجيا سيتولى محاولة حل المشكلة. ي
في الوقت  ألهاليعدد ممكن من ا مساعدة أكبرنتمكن من من المشكالت وأيًضا لعدم إرهاق شخص واحد بالعديد هو التسلسل القيادي 
 . الدعم كساعة من طلب 24الدعم قد ال يكون فوريًا ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك في غضون  العلم بأنّ أخذ المناسب. يرجى 

 Incident IQ طالع على الصور التالية لمعرفة كيفية الوصول إلىيرجى اإل
 

 com122www.Ridgeland.أدخل إلى القسم المخًصص ألولياء األمور على موقعنا اإللكتروني 
 
 

http://www.ridgeland122.com/
http://www.ridgeland122.com/
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 Tech Support for Remote سيتّم تحويلك إلى نظام التذكرة عند الضغط على " الدعم التقني للتعلّم عن بُعد" /
Learning لمناسبين.. تتألّف العملية من خطوتين وبعدها تصل المعلومات إلى األشخاص ا 
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 122المنهج الدراسي لريجالند 
 

 لإلطالع التاليةالثالث صفحات النظر أ. تعليميمجلس القبل المن  ةالمعتمدية منهجالمواد الستخدام إبفي ريجالند  122الدائرة المدرسية ستستمر 
 .هذه العناصرعلى 
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 الوسائل التكنولوجيّة المخصصة للطالب
 

Clever  واحد من موقع   وتطبيقاته وأدواته الدراسي هجسجيل الدخول إلى جميع برامج المنهو برنامج يسمح للمعلمين والطالب بت. 

أوقات االجتماعات عبر ة، باإلضافة إلى معرفة لألنشط المنشور الجدول األسبوعيمن اإلّطالع على   Clever ضمنيتمكن ولدك س

لمساعدة لحصول على ال 16- 14ة نظر الصفح. أ CLEVER اإلنترنت. سيحصل كل طالب على شارة تقوم تلقائيًا بتسجيل الدخول إلى

 . CLEVERفي الوصول إلى 
 

 
يتيح هذا البرنامج  -لصفوف الثالث حتى الثامن فقط  Chromebookعلى أجهزة الـ  Go Guardian يتوّفر برنامج

الفيديو المباشر  لتنبيهات واألوامر التلقائية لفرض تفعيلللمعلمين القدرة على إدارة أجهزة الطالب ، بما في ذلك توفير ا
م عن بعد التعلّ ات بمراقبة الطالب ومساعدتهم على تلبية متطلبللموظفين  مح ذلكسيسو. أجهزة الطالب علىومشاركة الشاشة 

 .للمواد عبر اإلنترنت
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 CLEVERالدخول إلى 

 2-كيفية تسجيل الدخول لطالب صفوف ما قبل الروضىة – CLEVERأهالَ بك على 
 

 
 CLEVER: إضغط على تطبيق 1الخطوة 

 
 

 OKبالدخول إلى الكاميرا، وستضغط  اإلذن  CLEVERمنح : سيقوم بسؤالك ب2الخطوة  
 
 

  أمام الكاميرا وستقوم بمسحها تلقائيّاً. شارتك: إرفع 3الخطوة  

 

 
 

ا أن تحافظ على هذه الشارة آمنة في جميع األوقات . ال ترميها أو تتخلص منها. من المهم جد 
 .ستحتاجها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول

 

 
!لقد قمت بتسجيل الدخول! هذا ما يجب أن تراه عند الدخول: 4الخطوة 
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  8-3كيفية تسجيل الدخول لطالب صفوف  - Clever علىأهالَ بكم 
 
 

 Cleverو  Chromebookالـ  تشغيلالبدء ب
 

 

 : كالتالي، سيبدو Chromebookعندما تفتح جهاز الـ 

 
 

 
 عليك أن تقوم بحذف المستخدم)ين( السابق)ين(: 

 
 إضغط السهم إلى جانب إسم المستخدم السابق .    
 

 .     إضغط "حذف هذا المستخدم"
 

 .     إضغط "إعادة حذف مستخدم" 
  قم بإعادة الخطوات إذا كان هناك أكثر من مستخدم *              

 

 لتسجيل الدخول...
 

 
 

 

 أدخل عنوان بريدك اإللكتروني  

 التالي" "  إضغط 

 الخاّصة بكأدخل كلمة السر  
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 " التالي"  إضغط 

عليك هنا أن تنتقل إلى أسفل الشاشة  –سترى " أهالً بك في حسابك الجديد"  
 بإستخدام السهم.

 

 
 

 
 

 زر "موافق" األزرقإضغط  
 

الخاصة بدائرة ريجالند  Cleverسيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول إلى  
  122المدرسية 

 
 

 ل" عبر جوج ك الضغط على " تسجيل الدخوليمكن 
 

وتكون جاهزاً للبدء!إضغط على إسمك   
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 نظام الحضور
 

  .تصال بالمدرسة لإلبالغ عن غياب الطالبسيستمر أولياء األمور في اإل 

 (Skywardسيتّم تسجيل الحضور من قبل مدّرسة الصف وإدخاله على نظام بيانات الطالب ) 
o  اًحا لطالب المرحلة االبتدائية صب 10:00أقصاه  الحضور في النظام في موعدٍ  إدخالسيتم

 صباًحا لطالب المدارس المتوسطة 8:45 و
o كّل حّصة عند المدرسة اإلعداديةفي  يتم أخذ الحضور. 

 

مكالمة متابعة مع بجتماعات عبر اإلنترنت في وقت الحق من اليوم الطالب الذين ال يشاركون في اإل يقوم 
 .غائب نصف اليوم يحتسبة المبنى وقد أو إدار /و  صفس المدرّ 

 

 .حضور الطالب من قبل موظفي المكتب فيعامل مع أي تغييرات سيتم التّ  
 
 
 
 

  إستالم الوجبات
 

 7:30آب )أغسطس( من الساعة  31تكون وجبات الفطور والغداء متوفرة لإلستالم في ثالثة مواقع إبتداًء من يوم اإلثنين، س
 Simmons, Harnewفي سيمونز، هارنيو وكولب ) اإلثنين واألربعاءأيام صباحاً. تتوفر الوجبات  10:30إلى الساعة 

and Kolb )ل المدرسة وتكون متوفرة في األيام الدراسية. . تتبع مواعيد إستالم الوجبات لجدو 
 

Simmons إبتدائية هارنيو                    سيمونز Harnew Elementary       إبتدائية كولب Kolb Elementary 
6450 W. 95th Street                      9101 S. Meade Ave.                     9620 Normandy Ave. 

Oak Lawn, IL                                 Oak Lawn, IL                                 Oak Lawn, IL 
60453                                            60453                                            60453 

 
 

 


