
للمنطقة التعل�م�ة لمدارس    خطة التعلم عن بعد  
و�ت المجتمع�ة العامة   8- 6) للصفوف من  DPSCD(   دي�ت

 

 المواد 
ي  8- 6 للصفوف من  الطالب س�شارك

ي   بعد  عن  التعلم �ف
�ة �ف ف   النشاط لدمج فرص مع والعلوم، جتماع�ةاإل  والدراسات وال��اض�ات )ELA(  آداب اللغة اإلنكل�ي

ي 
ا   بعد   عن  التعلم سيتضمن. الفنون و�ثراء صحة العامة وال  البديف  : ��ي  ما  يوم��

 الطالب  عمل  زمر و  الدرس عن   ف�ديو  مقاطع  •
ف درسالم من  منظم دعم • نت ع�ب   ني  الهاتف   ع�ب   أو  اإلن�ت
 i-Readyع�ب برنامج   وال��اض�ات لقراءة ل  المختلط  التعلم •

 

 الوصف التعل��ي  المصدر 
 الطالب عمل زمر 
 

�لها  أو  التوز�ــــع مواقع من زمر ال ستالمإ �مكن. مادة ل�ل يوم�ةال سو در لل مواد  هذە العمل رزم تتضمن ف ي  موقعال من ت�ف
ويف  اإلل��ت

 . لمنطقة التعل�م�ةل
  هاتف�ديو ع� شكل  سو در 
 

ة الدرس ف�ديو  مقاطع ترتبط ي  مبا�ش
  و  www.detroitk12.org/youtube ع� الدروس ف�ديو  مقاطع ع� العثور  �مكن . زمر ال �ف

us/knowledgeonthego-https://gm.greatminds.org/en .الف�ديو  أسماء ستخدام�ب الف�ديو  مقاطع عن بحثإ 
ي  الموجودة

  . الطالب عمل زمر  �ف
  برنامج ما�كروسوفت ت�مز 

)Microsoft Teams( 
 إ� الوصول للطالب �مكن. عملهم وس�قدمون ةمبا�ش ال درسالم دعم جلسات الطالب س�ح�ف  ،)Teams(برنامج ت�مز  خالل من

نت ع�ب  )Teams( برنامج ت�مز   . الهاتف ع�ب  أو  اإلن�ت
نل المدمج التعل��ي  المصدر  هذا  ستخدمإ i-Ready برنامج ي  لقِ ستَ مُ ال لتمرُّ

 . وال��اض�ات القراءة �ف
 

 الجدول 
  دعم جلسات  �شأن  إضاف�ة تفاص�ل طفلك و درسم س�قدم. محتوىمن ال  مجال ل�ل  واألسبو�ي  اليو�ي  العمل عن  عامة لمحة المنطقة التعل�م�ة قدمت  ، أدناە

ي . المبا�ش  درسالم
ي   وال��اض�ات، للقراءة يوم كل  �ف

 حول دق�قة 30  لمدة  جلسة طفلك  درسم س�ستض�ف ،بحسب الوقت المجدول المقرر   الدرا�ي   فص ال �ف
ف ل. )Teams(برنامج ت�مز  ي   مرتني

ي  األسب�ع، �ف
ي  الطالب، جدول  مع  يتما�ش و�ما  معلن  يوم �ف

ي  دق�قة 30  الطالب  س�ق�ف
ي   الفصل �ف

 مع )Teams(برنامج ت�مز  �ف
 . والعلوم جتماع�ةاإل   الدراسات در�ي م

ا  در�كنُ  نحن  ات  هناك  أن تمام� ي  العوامل ع�ش ا  بعد   عن  التعلم تجعل  أن �مكن  اليت ا، أمر�   لمستوى  أطفالهم درسم  مع  التخط�ط � األ  ع� و�جب صعب�
ف  عمل خالل من. المتوقع المشاركة ا،   والطالب � واأل  المدرسني ة األسابيع تكون  أن �مكن مع�   تعل�م�ة  فرصة المقبلة  الع�ش

َ
ف  لجميع  مة�ِّ ق  . لدينا  المتعلمني

  الدروس تكرار مدى   محتوى ال  مجال
 ة مبا�ش ال الجلساتو 

 الطالب س�قومون بـ ... 

القراءة للصفوف  
6 -8 

ا   ف�ديو  مشاهدة • ا يوم��  ي  دق�قة 15-10لمدة  يوم��
�ة �ف ف  . قراءة / )ELA(  آداب اللغة اإلنكل�ي

ف  �مالإ  • ي   اليوم�ة الطالقة روتني
 . الطالب عمل  زمةر  �ف

ي   الدرس إ�مال •
ي  األ�شطة  ع�ب  أو  الطالب عمل  زمةر  �ف ي   درسالم �سهلها   اليت

 . )Teams(برنامج ت�مز  �ف
 . كامل  قراءة وسجل اليوم�ة المستقلة  القراءة من دق�قة 20 مدة لا�مإ  •
نت ع�ب   التعلم  مسار  من دق�قة 60-45مدة  لا�مإ  • ا  i-Ready Reading  ع�ب برنامج  اإلن�ت  . أسبوع��
ي   ةشاركم •

 . الدرس  من"  �تبأو  وتحدث  فكر " القراءة  ألجزاء  المبا�ش  الدعم �ف
ا  الطالب عمل  صفحات  إرسال •  . كدرسم مالحظات ومراجعة أسبوع��

الدراسات  
اإلجتماع�ة  

 8- 6للصفوف  
 

ف  ي  مرتني
اكواإل  الف�ديو   مقاطع ومشاهدة الوثائق  وتحل�ل المعينة  جتماع�ةاإل  الدراسات  قراءات إ�مال • األسب�ع  �ف ي   ش�ت

  �ف
ي   التعلم أ�شطة

ي  الجدول �ف  . األسبوع�ة جتماع�ةاإل  للدراسات  الزميف
ي   المشاركة •

 . )DBQ( وث�قةال  ع�  ةوجودالم   ةلئ ساأل  تقدم  من للتحقق كدرسم مع  العمل  ساعات �ف
 . كدرسم مالحظات  ومراجعة  الطالب عمل  إرسال •

ال��اض�ات  
 8- 6للصفوف  

 
 

 ). دق�قة 45-30لمدة (  يو�ي ال ��اض�ات ال   ف�ديو  شاهد  • ا يوم�� 
 . الف�ديو  أثناء ال��اض�ات لئا سم  من مجموعات لاأ�م •
نت ع�ب   التعلم  مسار  من دق�قة 60-45 مدة لاأ�م • ي  i-Ready Math  اإلن�ت

 . األسب�ع  �ف
ي   المشاركة •

 . اليوم�ة  ال��اض�ات لئا سم مجموعة  ع�   المبا�ش   الدعم  �ف
ا  ل ئاس مال مجموعة صفحات  إرسال •  . ك درسم مالحظات ومراجعة أسبوع��

للصفوف  العلوم  
6 -8 

 

ف  ي  مرتني
ف  العلوم  ف�ديو  مقاطع  شاهد  • األسب�ع  �ف ا  مرتني  ). منها  ل�ل  دقائق 5- 3(  أسبوع��

ي   المصاحبة األ�شطة �مالإ  •
 . العلوم  لدراسات األسبو�ي   ال�ت�ب �ف

ة ستخدمإ • ف  . عاٍل   بصوت العلوم  نصوص لقراءة  كالم  إ� النص  لتح��ل MyOn  م�ي
ي   شارك •

ة  الدردشة �ف ف   األسب�ع موض�ع  حول المبا�ش  . المم�ي
ا  ال�تيبات صفحات  إرسال •  . كدرسم مالحظات ومراجعة أسبوع��

 والموس��ت  الفن 
��ةال   ةالبدن�  �ت

 والصحة 

ي  مرة
  ل�ل  األسب�ع �ف

 منطقة 
ي   المشاركة •

ي  بها  المو�  األ�شطة  �ف
��ةال و  والموس��ت  للفنون التعل�م�ة المنطقة  �ف   ةالبدن� �ت

 . صحةوال

 

 الدرجاتوضع 

ي   األعمال جميع  حول  مالحظات وندرسالم س�قدم ف درسللم �مكن.  درجات  الطالب  منح يتم  لن ول�ن  الطالب،  �قدمها  اليت   إعطاء  أو " رائع" قول مثل العمل، تقي�م  ني
ف   يتم  لن ول�ن الصح�حة،  اإلجابات  من  مئ��ة �سبة ي   الدرجة  هذە  تضمني

  �قدمها   مالحظات أي ستخدام إ  سيتم. دائمةال سجالت ال  أو  الدرجات   تق��ر   بطاقات أي �ف
  اليوم وهو  ،2020 )مارس (  آذار  12  حيت  األ�اد��ي  أدائهم ع�  بناءً   الثالث  لل��ــع درجة  ع�  الطالب س�حصل. للعمل  الطالب  إتمام مدى عن للتعب�ي  فقط  درسالم

ا  الدرجة هذە منح سيتم. بالمدرسة الطالب  ف�ه لتحقإ  الذي األخ�ي  ي   يرغبون الذين   للطالب �مكن.  الرابع لل��ــع أ�ض�
ف  �ف   اإلثراء  ستخدامإ  الرابع  ال��ــع درجات تحسني

ا  الثالث   ال��ــع من الصف حتساب إ  سيتم و�ال . همدرسم �قدمه  الذي  . الرابع لل��ــع أ�ض�

ي   )creditتقدير (   ع� للحصول فرصة الطالب منح  �مكن أنه  من الرغم   ع�. ثراء اإل  أساس ع�  الواجبات  إعتبار  سيتم
ف  إضا�ف   أن  إال  الرابع، ال��ــع صفوف  لتحسني

ي   الطالب  درجات  تغ�ي  لن   بعد  عن  لتعلمل  الواجبات المعطاة
 . الثالث الفصل  �ف

http://www.detroitk12.org/youtube
https://gm.greatminds.org/en-us/knowledgeonthego
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