للعائالت

َ ّ
ّ
مستمرا
تعل ُم طالب الثانوية مازال
رر
يل بعض اإلجابات.
تبز العديد من األسئلة بشكل
البيطانية  ،ر
مع استمرار التعلم يف البيت يف مقاطعة كولومبيا ر
طبيع .فيما ي
ي
كيف يستمر التعلم عندما يتم تعليق
التدريس داخل الفصل؟
يستمر المعلمون يف التواصل مع الطالب
خيات
لتوفي مجموعة متنوعة من ر
ر
التعلم.
قد يكون التواصل عن طريق الهاتف أو
عي
ون أو منصات التعلم ر
ر
الييد اإللكي ي
اإلنينت

هل سيكون هناك تواصل مع
المعلمي ؟
سيتواصل المعلمون و المعلمات مع
الطالب بشأن خطط تعلمهم عىل أساس
منتظم .إذا كانت هناك أسئلة حول خطة
التعلم  ،نأمل أن تتواصل أنت وطفلك مع
المعلمي للعمل ً
معا لفهم ما ه مناسب
ر
لطفلك إلكماله يف البيت.

ه خطة التعلم؟
ما ي
سيحصل الطالب عىل خطة تعلم من معلميهم .ستحدد خطة
الت يلتحقون بها
التعلم أنشطة التعلم المناسبة للدورات ي
ً
حاليا.
ً
أيضا للطالب ً
فرصا لدعم تطوير الكفاءات
ستوفر خطة التعلم
والتفكي والمسؤولية الشخصية
األساسية لالتصال
ر
واالجتماعية.

ّ

اليوم المقبح للصف G 12-8
وقت التعلم
ي
اليوم للطالب ما
يجب أال يتجاوز وقت التعلم
ي
مجموعه  3ساعات يف اليوم لجميع الدورات.
الصف Gr 8-9
سيشارك الطالب يف مجموعة متنوعة من أنشطة
التعلم ً
معايي التعلم
بناء عىل مجموعة أصغر من
ر
الكبية والكفاءات.
واألفكار ر
الصف Gr 12-10
سيشارك الطالب يف المشاري ع الفردية أو الجماعية
الت يقودها المعلم إلثبات الكفاءات
واألنشطة ي
المطلوبة إلكمال الدورة.

ر
هل يتوقع من الطالب االنخراط يف
الت يوفرها معلموهم أو
خطط التعلم ي
هل يمكن للعائالت القيام بالتدريس
المب يل الخاص بهم بالنسبة للطالب يف
الصفوف  8و 9؟
التعليم المي يل هو طريقة بديلة للتدريس
التعليم لكولومبيا
والتعلم خارج النظام
ي
الييطانية حيث يقوم أحد أفراد األرسة
ر
الينامج التعليم دون دعم ر
مبارس
بتقديم
ر
ي
من المدرسة المسجلة .إذا كنت تفكر يف
التعليم المي يل وعدم االنخراط يف التعلم
الذي تقدمه معلمة طفلك ومدرسته ،
يجب عليك مراجعة االليامات وفهم أن
تحديد هذا الخيار سيؤدي إل عدم
تسجيل طفلك كطالب يف دائرة مدرسة
ريتشموند .ويمكن االطالع عىل مزيد من
المعلومات هنا.

غي مسموح به يف
التعليم المي يل ر
الصفوف من  10إل .12

هل سيكتب الطالب تقييمات محو األمية (القراءة و
الكتابة) والحساب المؤهلة للتخرج هذا الربيع؟
تم إلغاء التقييم المؤهل للتخرج فيما يخض اإللمام بالقراءة والكتابة
 10والحساب  .10الطالب الذين لم يكملوا تقييم الحساب  10كما
ً
تقييما هذا الربيع.
هو مطلوب للتخرج هم الذين سيكتبون

ً
ً
مرحليا يف نهاية شهر يونيو؟
تقريرا
هل سيتلق الطالب
ً
ً
مرحليا عن تعلم
تقريرا
يف شهر يونيو ،سيقدم المعلمون
.
اس سيتم
الطالب بتنسيق مشابه لما تلقيته خالل العام الدر ي
تحديد تقدم الطالب ً
بناء عىل التعلم الذي قدمه المعلمون
قبل عطلة الربيع وبعد عطلة الربيع.
ً
تقييما ً
ً
ذاتيا لكيفية تطويرهم للكفاءات
سيكمل الطالب أيضا
والتفكي والمسؤولية الشخصية
األساسية للتواصل
ر
واالجتماعية.

ّ
طفل مالحظات
هل سيتلق
ي
التقييم خالل هذا الوقت؟
سيستمر المعلمون يف تقديم مالحظات
التقييم بشكل منتظم لدعم تعلم
ً
الطالب .سيتاح للطالب أيضا فرص
للتفكي يف تطوير كفاءاتهم األساسية.
ر

من المسؤول األول عن التعلم يف
الحال؟
الوقت
ي
يتحمل المعلمون والمدارس المسؤولية
األساسية يف التجربة التعليمية للطالب.
نحن نتفهم أن حالة كل أرسة مختلفة .إذا
كنت ترغب يف أن يشارك طفلك يف تعلم
إضاف يتجاوز ما يوفره معلمو طفلك ،
ي
فنحن نرحب بك للقيام بذلك.
الت يمكن العثور
هناك العديد من األفكار ي
عليها يف صفحة مصادر التعلم يف الدائرة
التعليمية ومواقع االستمرار يف التعلم
التابعة لوزارة التعليم.

هل سيحتاج طالب الصف  12إل
إكمال مشاريعهم العليا المتقدمة
Capstone؟
سيقوم الطالب بإكمال ر
مشوعاتهم العليا
المتقدمة  Capstoneبدعم وتوجيه من
معلميهم.

هل سيتمكن الطالب يف الصف 12
من االنتقال إل مرحلة ما بعد التعليم
الثانوي؟
تعمل وزارة اليبية والتعليم مع مؤسسات
ما بعد المرحلة الثانوية لضمان االنتقال
المتخرجي.
السلس للطالب
ر

