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جدول أعمال

1. المدرسة قبل ما تحدیث
2. السالمة تحدیث
3. الحالیة الشخصیة المجامیع
4. تعلیمي محضر
5. أسئلة
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تحدیثات ما قبل المدرسة
في طالبنا من بدأ
المدرسة قبل ما مرحلة
األسبوع شخصًیا التعلم
الماضي
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تحدیثات السالمة
لدینا األوصیاء بدأ الھواء لتنقیة جھازا تسلیم تم الماضي الجمعة یوم
الیوم واستمروا الجمعة یوم الغرف جمیع في بوضعھم

● في المدرسة في العمل التركیب عامل وسیبدأ النوافذ من أجزاء وصلت
الفصول نوافذ جمیع فتح إمكانیة ذلك سیضمن غًدا صباًحا الساعة
بسھولة الرئیسي المبنى في الدراسیة
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اإلجمالیات الشخصیة :K-8 التحدیث الھجین 

● طالًبا
● طالًبا
● طالًبا األول الصف
● طالًبا الثاني الصف
● طالًبا الثالث الصف
● طالًبا الرابع الصف
● طالًبا الخامس الصف
● طالًبا السادس الصف
● طالًبا السابع الصف
● طالًبا الثامن الصف
● طالًبا من اعتباًرا المجموع
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إعادة فتح دلیل ألولیاء األمور
األربعاء عدا ما

● شخصیا
○ األسبوع في یومان ، یومًیا ساعات الدراسة أیام في
○ برنامج دقیقة و الفعلي الوقت في التدریس من دقیقة

المستقل التعلم أنشطة من
● بعد عن التحكم

○ المستقل التعلم أنشطة من دقیقة و الفعلي الوقت في التدریس من دقیقة

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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إعادة فتح دلیل ألولیاء األمور
األربعاء

● بعیًدا الطالب جمیع سیكون
○ الفعلي الوقت في التعلیمات من دقیقة
○ المستقل التعلم أنشطة من دقیقة

● التعلیمات لتخطیط األربعاء یوم إضافي وقت للمعلمین سیكون

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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موضوع حالیا ھجین - بعید ھجین

 عرضة للتغییر للسماح
 باتباع البروتوكوالت

.الصحیة

معرفة القراءة والكتابة

ریاضیات

علم

علوم اجتماعیة

اإلثراء األكادیمي

 فن أو موسیقى أو

إجمالي الدقائق

K-2 Minutes
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Grades 3-4 Minutes
موضوع حالیا ھجین - بعید ھجین

 عرضة للتغییر للسماح
 باتباع البروتوكوالت

.الصحیة

معرفة القراءة والكتابة

ریاضیات

علم

علوم اجتماعیة

اإلثراء األكادیمي

 فن أو موسیقى أو

إجمالي الدقائق
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Grades 5-8 Minutes
موضوع حالیا ھجین - بعید ھجین

 عرضة للتغییر للسماح
 باتباع البروتوكوالت

.الصحیة

معرفة القراءة والكتابة

ریاضیات

علم

علوم اجتماعیة

اإلثراء األكادیمي

 فن أو موسیقى أو

إجمالي الدقائق
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إعادة فتح دلیل ألولیاء األمور
متزامنة :تعلیمات

● مًعا والبعید شخصي بشكل الطالب سیتعلم ، الوقت ھذا خالل
● وتلقي الفصل في زمالئھم مع للتفاعل فرًصا الطالب لجمیع المعلمون سیضمن

تعلمھم حول الجودة عالیة وتعلیقات تعلیمات

خالل المتزامن التدریس إجراء وقت على طفلك معلم سُیطلعك ، القادم األسبوع في
الدراسي الیوم

https://docs.google.com/document/d/1WiowUgd1T-bYdBeYbOkwfb07bvl4VOlKx5Z2ECjU1IA/preview
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الجدول الزمني لألسبوع المقبل

● األربعاء جدول سنتبع ، للطالب غرفھم وتجھیز التخطیط في المعلمون یبدأ كي
المقبل األسبوع طوال الجدید

● إلى صباًحا الساعة من أقصر زمنیة لفترة معلمیھم جمیع الطالب سیرى
صباًحا

● الساعة من إكمالھ لیتم متزامن غیر عمل بتعیین المعلمون سیقوم ، الوقت ھذا خالل
مساًء حتى مساًء

● موجزة أسئلة أو اإللكتروني البرید رسائل على لإلجابة متاحین المعلمون سیكون
الظھر بعد ما فترة في متزامنین غیر الطالب جمیع سیكون ولكن ، الواجبات حول
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أسئلة
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االجتماع القادم - الثالثاء 26 ینایر الساعة 3:30 مساًء


