
العودة إىل املباين املدرسية

ماذا تعرف عن التعلم الهجني _ املختلط

ي Salem-Keizer تخطط مدارس
ي الصفوف الروضة-الصف االول، مع إضافة درجات إضافية �ف

ي أوائل مارس للطالب �ف
 العامة حالًيا لالنتقال إىل نموذج التعلم المختلط الذي يبدأ �ف

ي االأسبوع. تعد الصحة والسالمة من أهم
ف �ف نت يوم�ي ن�ت ي االأسبوع وااللتحاق بالمدرسة ع�ب االإ

ف �ف ، يتناوب الطالب عىل القدوم إىل المدرسة يوم�ي ف ي التعلم الهج�ي
 االأسابيع التالية. �ف

.أولويات المنطقة حيث نعود إىل التعلم الشخصي

الربامج الخاصة، والتعلم الهجني / K-1 العودة إىل املباين املدرسية: الصفوف

ي رياض االأطفال والصف االأول هو أسبوع 2 مارس. وسيح�ف الطالب المدرسة شخصًيا يومي الثالثاء والخميس
 سيكون االأسبوع االأول من التعلم المختلط للطالب �ف

ف مخصصة لدعم الطالب والتوعية ثن�ي نت. أيام االإ ن�ت ي االأيام البديلة، سيح�ف الطالب المدرسة ع�ب االإ
أو أيام االأربعاء والجمعة. �ف

امج مراكز النمو العاطفي ي 2 مارس. وتشمل هذه ال�ب
ف �ف امج الخاصة متعددة الصفوف االبتدائية إىل التعلم الهج�ي ي ال�ب

 ، (EGCs) سينتقل الطالب الذين يشاركون �ف
ي ، ومراكز التعلم التنموي

ف االأول والثا�ف ي التواصل (LSCs ) وفصول المهارات الحياتية ، (DLC) ورياض االأطفال التنموية ، والفصول الدراسية للصف�ي
 برنامج التدخل �ف

 ومراكز الموارد (SCIP) االجتماعي

العودة إىل املباين املدرسية: الصفوف 3-2، التعلم الهجني

ي 9 مارس
ي االأسبوع الذي يبدأ �ف

ف �ف ي والصف الثالث لبدء التعلم الهج�ي
.هدف المنطقة للصف الثا�ف

توسيع التعليم الشخيص املحدود

ة ف عىل طالب المراحل االخ�ي ك�ي  بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية، ستعمل المنطقة التعليمية عىل توسيع نطاق الوصول المحدود للتعليم الشخصي مع ال�ت
ي المدرسية من أجل

ف إىل المبا�ف ي للتخرج. سيتم مشاركة معلومات إضافية عن خطط إعادة الطالب الثانوي�ي
ي المدارس الثانوية الذين يحتاجون إىل دعم إضا�ف

 �ف
ي االأسابيع القادمة

التعلم المختلط �ف

VIRTUAL INFORMATIONAL VIDEOS – ELEMENTARY FOCUS
منذ سبتم�ب

ي منذ سبتم�ب COVID-19 تم وضع بروتوكوالت أمان
ي المبا�ف

.واستخدامها �ف
تعزيز بروتوكوالت التنظيف للمدارس والحافالت 
ي كل موقع 

منسقي المسافات الجسدية �ف
ف _ لبس الكمامة  متطلبات تغطية الوجه للطالب والموظف�ي

بروتوكوالت السالمة المعززة لـ وباء كورونا

العودة إىل املباين املدرسية: الصفوف 5-4، التعلم الهجني

.هدف املنطقة للصف الرابع والصف الخامس لبدء التعلم الهجني يف األسبوع الذي يبدأ يف 16 مارس

أسئلة حول التعلم الهجني )املختلط(؟

مارس 2

مارس 9

16مارس 

 أرسل سؤالك المهم. لن نقوم بالرد بشكل فردي عىل هذه االأسئلة ؛ ومع ذلك ، ستساعد الردود مديري المدارس

ي إعداد المعلومات للعائالت
االبتدائية �ف

http://bit.ly/K5-inperson


