
 

 

 

 

 

 ،(District 230) 230أعزاءنا مجتمع المنطقة 

 
لتوفير فرص تعليمية مبتكرة للطالب، وافق مجلس إدارة المدرسة  230في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة 

مدارس بسبب يام اإلغالق الطارئ التقليدية لل( بدًلا من أeLearning Daysعلى استخدام برنامج أيام التعلّم اإللكتروني )

ا إرشادات حول أيام التعلّم اإللكتروني والتي  ظروف الطقس السيئة أو حاًلت الطوارئ. وضعت وًلية إيلينوي مؤخرا

 تتبعها المنطقة.

 
 توسيع التعلّم الرقمي

لجميع الطالب وإنشاء بنية  Chromebooksوالذي يضم منح أجهزة  230مع التوسع في برنامج الرقمي التابع للمنطقة 

 ى استعداد لتطبيق أيام التعلّم اإللكتروني.تحتية رقمية، فإننا اآلن عل

 
تتيح أيام التعلّم اإللكتروني للطالب والموظفين إمكانية التعلّم والعمل من المنزل بشكل افتراضي بدًلا من اًلضطرار إلى 

انقطاع. يُعد هذا النظام مفيداا على وجه  إلغاء األيام المدرسية، مما يوفر استمرارية التعلّم في المناهج الدراسية دون

ا ألن األيام التعويضية تُجرى عادة في الخصوص لمناهج الفصل الدراسي ا ا كاملة من التدريس نظرا ألول التي تخسر أياما

يضية نهاية الفصل الدراسي الثاني. وهو مفيد أيضاا ألولئك الملتحقين في مناهج المستوى المتقدم حيث تُجرى األيام التعو

 (.APعادة بعد إجراء امتحانات المستوى المتقدم )

 
 هز الطالب للمستقبلبيئةٌ افتراضية تج

في عالم تكنولوجي تعتمد فيه الدورات الجامعية وترتيبات العمل عن بعد بشكل كبير على البيئات اًلفتراضية حيث يقوم 

طريقة رائعة لتعريف الطالب بهذه السيناريوهات بينما يدعمهم  الطالب بإدارة أعباء عملهم، فإن أيام التعلّم اإللكتروني تشّكل

 لموظفون.المعلمون وا

 
 مساهمة المجتمع

على مدى عدة أشهر، درست اإلدارة وضع أيام التعلّم اإللكتروني كخيار متاح. نظرنا في كيفية تنظيم المناطق التعليمية 

مجتمع من خالل عدد من اًلجتماعات اًلستشارية واجتماعات لوطلبنا آراء الطالب والموظفين وا األخرى لهذه التجربة.

يضاا للحصول على آراء أولياء األمور والمجتمع األوسع ودمجنا اآلراء في الخطة النهائية التي وافق اللجان. وسعينا أ

 عليها مجلس المدرسة.

 
ا، فإننا نقدر الفرصة للتعاون مع مجتمعنا من أجل توفير  رص تعلم مبتكرة للطالب تُعدّهم لمستقبلهم. فوكما هو الحال دائما

لكتروني هو خيار مفيد للسماح بالتعلم المستمر في الوقت الحالي وإعداد الطالب للجامعات نحن نؤمن بأن أيام التعلّم اإل

 والحياة المهنية في عالم تسوده التكنولوجيا.

 
 وتفضلوا بقبول وافر اًلحترام،

 
(، Dr. James M. Gayد. جيمز أم. جاي )

 مدير المنطقة التعليمية

 

 

 

 تعّرف على المزيد على

D230.ORG/ELEARNING 

 

 

 
 

 
 



 ما هي أيام التعلّم اإللكتروني؟
رئ اًلت الطواأيام التعلّم اإللكتروني هي فرصة للطالب للتعلّم من المنزل في األيام التي تكون فيها المدرسة قد ألغت الدوام بسبب ظروف الطقس أو ح

ا للمنطقة لالستفادة منها، باإلضافة إلى الدعوة إلى بداية متأخرة لليوم المدرسي اعتماداا على ظروف الطقس أو  ون أيام التعلّمستكاألخرى. و اإللكتروني خيارا

تها لهم المنطقة منحأو الكمبيوتر المنزلي أو األجهزة المحمولة التي  Chromebookعوامل أخرى. في أيام التعلّم اإللكتروني، يستخدم الطالب أجهزة 

للوصول إلى الواجبات لهذا اليوم وتسجيل حضورهم. سيُطلب منهم تسجيل الدخول للحضور ثم إكمال الواجبات كمتابعة لما  Skywardلتسجيل الدخول إلى 

 يتعلمونه في فصولهم الدراسية.
 

 كيف يعمل النظام؟
 السابقةبالليلة  مساء   9 

 لهذا اليوم

السابقة لهذا اليوم. سيتم  مساءا بالليلة 9لكتروني سيُستخدم بحلول الساعة يد أن يوم التعلّم اإلدستبذل كل محاولة لتح
ا على أقصى 5:30اتخاذ القرار بحلول الساعة  اإللكتروني  البريد تقدير. وسيتم إرسال اإلخطارات عبر صباحا

والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية وتطبيقات األجهزة المحمولة وحسابات المنطقة على وسائل التواصل 

 www.emergencyclosing.comع اًلجتماعي وموقعنا اإللكتروني ونشرها على الموق

ا 9  بارة عن تكملة لما يتم تعلّمه ع(. وستكون Skyward Message) Centerلمعلمون الواجبات على نشر اسوف ي صباح 

 سوف يكمل الطالب جميع الواجبات لتلبية متطلبات يوم التعلّم اإللكتروني.في الفصول المدرسية. 

ا 9-11  ا لملء نموذج ح 11و  9بين الساعة  Skywardيجب على الطالب تسجيل الدخول إلى  صباح  ضور على صباحا

Googleبتسجيل الدخول إلى  ن. سيتم تحديد الطالب الذين يقوموSkyward  وملء نموذج الحضور
وبدء العمل  Message Centerم حاضرون. سيقوم الطالب بتفقد الواجبات على بأنه Googleعلى 

سوف يحدد المعلمون المواعيد النهائية للواجبات وسيبلغون بها الطالب. سيتم  .على الواجبات لهذا اليوم

على أنهم "غير محسوبين". في حالة عدم تمكن الطالب جيل الدخول ستحديد الطالب الذين ًل يقومون بت
ن الوصول إلى اإلنترنت، يُتوقع منهم إكمال واجبات يوم التعلّم اإللكتروني في غضون يومين لجميع م

وفهم الدراسية. سيتم التواصل مع أولياء األمور والطالب عبر البريد اإللكتروني و/أو المكالمات صف

ا إذا تم تحديد الطالب على 11الرسائل النصية بعد الساعة  والهاتفية و/أ  أنه "غير محسوب". صباحا

ا 10-11:30  ا ليكونوا صب 11:30إلى  10يعمل أعضاء طاقم المدرسة على مدار اليوم مع تخصيص وقت من س صباح  احا
 متصلين على اإلنترنت لإلجابة على أسئلة الطالب حول الواجبات.

مساءا ذلك اليوم من قبل  3ب بحلول الساعة الرد على جميع رسائل البريد اإللكتروني التي يرسلها الطالم سيت مساء   3 

 المعلمين.

 

 احتياجات التعليم المتخصص

أولياء األمور مع عمل المعلمون قبل يوم التعلّم اإللكتروني: سوف تتناول الخطط الفردية احتياجات الطالب الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي متخصص؛ وسي

التعلّم المحددة للتأكد من أن األسر على دراية بخطة الطالب. أثناء يوم التعلّم اإللكتروني: سيحرص مديرو الحاًلت والمعلمون )و/أو على تلبية احتياجات 

 المساعدون( على تلبية اًلحتياجات المحددة مع الطالب واألسر.

 يوم التدريب
. وستتم مراجعة هذه Skyward Message Centerون بنشر واجبات وهمية على تعلّم اإللكتروني حيث سيقوم المدرسال م التدريب علىسيتم تحديد يو

الخمس الواجبات مع الطالب حتى يعرفوا كيفية الوصول وما هو متوقع منهم. سيقوم كل صف بمراجعة اإلجراءات والتوقعات مع الطالب خالل الدقائق 

د يوم التدريب هذا لضمان حصول الطالب على المعلومات التي يحتاجون إليها ومعرفة ما يتوقع م التعلّم اإللكتروني األول إًل بعيو الصف. لن يبدأاألولى من 

 منهم.

 الوصول إلى اإلنترنت
باًلتصال لإلبالغ عن عدم تمكن  موروم أولياء األإذا كان الطالب غير قادر على الوصول إلى اإلنترنت في المنزل أو في موقع بديل بسبب انقطاع الخدمة، يق

. لن يتم احتساب هذا كغياب ضد الطالب، ويتوقع من الطالب إكمال واجبات التعلّم Skywardالب من الوصول إلى اإلنترنت وتسجيل الدخول في الط

تتصل به  المنزل، فسيتم توفير رقم هاتف لكي في إلى اإلنترنت اإللكتروني في غضون يومين لجميع صفوفه الدراسية. إذا لم يكن لدى األسرة إمكانية وصول

 لمساعدتك.

 الدعم الفني
ا من موظفي قسم التكنولوجيا في المدرسة والمنطقة عن طريق الوصول إلى مكتب المساعدة عبر  سيكون الدعم الفني متاحا

ل وإرسالها لموظفي قسم بريد إلكتروني، يتم إنشاء تذكرة عمال عند إرس. help@d230.orgالبريد اإللكتروني على 

 ا الذين سيعملون على مدار اليوم لمعالجة المشكالت المتعلقة بالتكنولوجيا.التكنولوجي

 دليل المستخدم الخاص بالطالب
علّم اإللكتروني. وسيتم التسيقدّم دليل المستخدم الخاص بالطالب جميع التفاصيل التي يحتاجها الطالب للوصول إلى مواد يوم 

  يوم التدريب. توزيعه قبل
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