
العام الدراسي 2022-2021

خطة التعلم اإللكتروني

 انقر ھنا لقراءة ھذه
المعلومات باللغة العربیة



ما ھو یوم التعلم اإللكتروني؟
 یوم التعلم اإللكتروني ھو عندما یتعلم
 الطالب من المنزل ویتواصلون مع
 األساتذة  للحصول على دروس مباشرة
.Chromebook من خالل أجھزة



 متى سیكون لدى طالب
EMSD 37 یوًما للتعلیم اإللكتروني؟ 

 



 یمكن تنفیذ التعلم اإللكتروني إذا اضطرت المدارس إلى
 اإلغالق بسبب ارتفاع حاالت

COVID في المجتمع.

 إذا كانت الظروف قاسیة جًدا على سفر أي شخص ، فسیتم
 اإلعالن عن یوم التعلم اإللكتروني. كانت تسمى سابًقا "أیام

."الثلج



 كیف یعرف أولیاء األمور إذا كان ھناك یوم للتعلم
اإللكتروني؟

 



 القنوات التلفزیة 
KWQC, KLJB, وWHBF

إعالنات یوم التعلم اإللكتروني

رسالة نصیة من خاللرسالة ھاتفیة
 ClassTag



 ماذا یفعل الطالب في المنزل في یوم التعلم
اإللكتروني؟

 



 GOOGLE سجل الدخول إلى حجرة الدراسة في الحضور الشخصي للحصة

 المدرسة المتوسطة  7:55    
 ابتدائي:  8:30  

 سیأخذ األساتذة الحضور ویسجلونھ في
Skyward.

:في یوم التعلم اإللكتروني ، سیقوم الطالب بما یلي

 سیستخدم طالب
 مرحلة الطفولة

 Google المبكرة
Meets



اتبع جدول التعلم اإللكتروني لطفلك ابق متصال وشارك في كل فصل

 الطفولة المبكرة: 30 دقیقة من التعلیم المباشر
Google Meets باستخدام تنسیق

 ابتدائي: سیرسل المدرس الجدول الزمني
المنزلي

 المدرسة المتوسطة: فصول مدتھا 30 دقیقة ،
نفس جدول الحصص

 مالحظة: الجداول موجودة أیًضا في ھذا
.العرض

سیأخذ المعلمون الحضور في كل فصل

في یوم التعلم اإللكتروني ، سیقوم الطالب بما یلي



تلقي تعلیمات مباشرة من معلمي الصف *  الحصول على فترات استراحة بما في ذلك وقت*
الغداء

 

في یوم التعلم اإللكتروني ، سیقوم الطالب بما یلي



ما ھي جداول یوم التعلم اإللكتروني لتالمیذ الطفولة المبكرة؟

 

تالمیذ الصباح تالمیذ الظھیرة

       9:00
 صباًحا - دروس وأنشطة افتراضیة مباشرة لمدة 30 دقیقة

مع معلم الفصل

1:00
 مساًء - دروس وأنشطة افتراضیة لمدة 30 دقیقة مع معلم

الفصل



 ما ھو جدول یوم التعلم اإللكتروني لطالب المرحلة االبتدائیة
K-4 الصفوف

 



الروضة األولى الثاني الثالث الرابع

8:30-8:45 اجتماع الصباح

8:45-9:30
8:45-9:05 AND 9:10-9:30

ELA/PHONICS MATH Specials SS/PATHS/Music WRITING/PHONICS

9:30-10:15
9:30-9:50 AND 9:55-10:15

MATH ELA/PHONICS WRITING/HWT Specials SS/PATHS/Music

10:15-11:00
10:15-10:35 AND 10:40-11:00

WRITING/HWT SS/PATHS/Music ELA Math Specials

11:00-11:30 LUNCH

11:30-12:15
11:30-11:50 AND 11:55-12:15

SS/PATHS/Music Specials Math ELA Math

12:15-1:00
12:15-12:35 AND 12:40-1:00

Specials WRITING/HWT SS/PATHS/Music WRITING/PHONICS ELA

1:00-1:45 الطالب: تسجیل الخروج والعمل على الواجبات
.المساعدون سیكونون متاحین لدعم الطالب خالل ھذا الوقت

  

  



ما ھي جداول یوم التعلم اإللكتروني لطالب
 Glenview؟

 



الصف الخامس
(الغذاء األول)

الصف الخامس
(الغذاء الثاني)

7:55 - 8:05 الحصة الرئیسیة 7:55 - 8:05 الحصة الرئیسیة

8:10-8:40 الحصة 1 8:10-8:40 الحصة 1

8:45-9:15 الحصة 2 8:45-9:15 الحصة 2

9:20-9:50 الحصة 3 9:20-9:50 الحصة 3

9:55-10:25 الحصة 4 9:55-10:25 الحصة 4

10:30-11:00 الحصة 5 (الغذاء) 10:30-11:00 الحصة 5

11:05-11:35 الحصة 6 11:05-11:35 الحصة 6 (الغذاء)

11:40-12:10 الحصة 7 11:40-12:10 الحصة 7

12:15-12:45 الحصة 8 12:15-12:45 الحصة 8

12:50-1:25 الحصة 9 12:50-1:25 الحصة 9

ساعات العمل 1:25-2:25
 المدرسون متاحون
لمساعدة الطالب



الصف السادس الصف السابع الصف الثامن

7:55 - 8:05 الحصة الرئیسیة 7:55 - 8:05 الحصة الرئیسیة 7:55 - 8:05 الحصة الرئیسیة

8:10-8:40 الحصة 1 8:10-8:40 الحصة 1  8:10-8:40 الحصة 1

8:45-9:15 الحصة 2 8:45-9:15 الحصة 2 8:45-9:15 الحصة 2

9:20-9:50 الحصة 3 9:20-9:50 الحصة 3 9:20-9:50 الحصة 3

9:55-10:25 الحصة 4 9:55-10:25 الحصة 4 9:55-10:25 الحصة 4

10:30-11:00 الحصة 5 (لغذاء) 10:30-11:00 الحصة 5 10:30-11:00 الحصة 5

11:05-11:35 الحصة 6 11:05-11:35 الحصة 6 (لغذاء) 11:05-11:35 الحصة 6

11:40-12:10 الحصة 7 11:40-12:10 الحصة 7 11:40-12:10 الحصة 7 (لغذاء)

الحصة 8 12:15-12:45 12:15-12:45 الحصة 8 12:15-12:45 الحصة 8

12:50-1:20 الحصة 9 12:50-1:20 الحصة 9 12:50-1:20 الحصة 9

ساعات العمل (الموظفون موجودون لدعم الطالب                             2:25  - 1:25   



 ماذا لو احتاج طفلي إلى المساعدة في یوم التعلم
اإللكتروني؟

 



 اتصل بمعلم (معلمي) طفلك خالل
.ساعات العمل (انظر الجداول)

المساعدة في یوم التعلم اإللكتروني

 أرسل بریًدا إلكترونًیا أو أرسل
 رسالة نصیة إلى معلم (معلمي)

طفلك من خالل
 ClassTag

 :برید االلكتروني
remotehelp@emsd37.org 



 ماذا لو كان طفلي مریًضا أو ال یستطیع حضور یوم
التعلم اإللكتروني؟

 



 اتصل بمدرسة طفلك لإلبالغ عن الغیاب. سیتم وضع
.عالمة غائب للطالب  عن الیوم .یجب على الطالب إكمال جمیع األعمال الفائتة



 ماذا یمكنني أن أفعل اآلن لالستعداد لیوم التعلم
اإللكتروني في المستقبل؟

 



●  الحصول على نسخة من جدول التعلم
 اإللكتروني لطفلك. بالنسبة للطفولة
 المبكرة ، یجب توفیر ملف التعلم عن
.بعد

●  مشاركة جدول التعلم اإللكتروني مع
.دور الحضانة وجلیسات األطفال

● خلق مساحة لطفلك للتعلم في المنزل

●  كل لیلة Chromebook شحن أجھزة
 ومعرفة كیفیة الوصول إلى
Classroom Google

:استعد للتعلم اإللكتروني من خالل



  التعلم الحي لكل طفل ، كل یوم

خطة التعلم اإللكتروني


