
ويت  خطة التعلم عن بعد  للمنطقة التعليمية لمدارس ديتر

  ( من DPSCD) المجتمعية العامة
 
 الروضة حتر الصف الثان

 

 المواد
  من  الطالب سيشارك

   الروضة حتى الصف الثان 
 
   بعد  عن التعلم ف

 
يةآداب اللغة  ف  لدمج فرص مع والعلوم، جتماعيةاإل  والدراسات والرياضيات (ELA) اإلنكلي  

   النشاط
 : يل   ما  يومًيا  بعد  عن التعلم سيتضمن. الفنون وإثراء صحة العامةوال البدن 

 الطالب عمل زمر و  الدرسعن  فيديو  مقاطع •

نت عي   ي   درسالم من منظم دعم •  الهاتف عي   أو  اإلنيى

 i-Readyعي  برنامج  والرياضيات لقراءةل المختلط التعلم •
 

 الوصف التعليم   المصدر 
 الطالب عمل زمر 

 
يلها  أو  التوزي    ع مواقع من زمر ال ستالمإ يمكن. مادة لكل يوميةال سو در لل مواد  هذه العمل رزم تتضمن   اإللكيى  موقعال من تي  

 ون 
 . لمنطقة التعليميةل

  هاتفيديو عل شكل  سو در 
 

ة الدرس فيديو  مقاطع ترتبط    مباشر
 
 www.detroitk12.org/youtube عل الدروس فيديو  مقاطع عل العثور  يمكن . زمر ال ف

 .  us/knowledgeonthego-https://gm.greatminds.org/en و 

   الموجودة الفيديو  أسماء ستخدامإب الفيديو  مقاطع عن بحثإ
 
  . الطالب عمل زمر  ف

 برنامج مايكروسوفت تيمز 
(Microsoft Teams) 

 إىل الوصول للطالب يمكن. عملهم وسيقدمون ةمباشر ال درسالم دعم جلسات الطالب سيحض   ،(Teams)برنامج تيمز  خالل من
نت عي   (Teams) برنامج تيمز   . الهاتف عي   أو  اإلنيى

نل المدمج التعليم   المصدر  هذا  ستخدمإ i-Ready برنامج  م  ال لتمرُّ
 
   لق  ست

 
 . إذا أمكن والرياضيات القراءة ف

 

 الجدول
ح يوم   جدولإستخدام ب المنطقة التعليمية وص  ت ، أدناه  . المباشر  درسالم دعم جلسات بشأن إضافية تفاصيل طفلك و درسم سيقدم. مقيى

  نحن
 
ات هناك أن تماًما  دِركن    العوامل عشر

 لمستوى أطفالهم درسم مع التخطيط ش ال  عل ويجب صعًبا، أمًرا  بعد  عن التعلم تجعل أن يمكن التى
ة السابيع تكون أن يمكن مًعا، والطالب ش وال  المدرسي    عمل خالل من. المتوقع المشاركة   تعليمية فرصة المقبلة العشر

 
 . لدينا  مي   المتعل لجميع مةي  ق

 النشاط الوقت

 صباًحا 9 قبل

 

 الرياضيات

 . اليومية الرياضيات لسائم وأكمل( دقيقة 45-30لمدة ) يوريكا  فيديو  شاهد 

 

 صباًحا 11 و  9 بي   

 
 
 

 
 

 أقىص كحد   واحدة ساعة لمدة الهاتف عي   أو  Teams برنامج  عل الرياضيات درسممن  مباشر  دعم

 

 :يل   بما  القيام للطالب يمكن هم،درسم مع الطالب يعمل ل  عندما 

  i-Readyعي  برنامج  الرياضيات •

 الموسيقر  أو  فنلل إثراء أنشطة •

 اإلبداع   اللعب أو  التعلم ألعاب •

 كتيبال وأنشطة العلومعن  أسبوعية فيديو  مقاطع : األربعاء  •

 ظهرا 12 قبل

 

 القراءة

ية القراءة فيديو شاهد   (دقيقة 15لمدة )  (ELA) وآداب اللغة اإلنكلي  

 مساء   2 - 12 الساعة بي   

 

ية درسممن  مباشر  دعم  كحد   واحدة ساعة لمدة الهاتف عي   أو  Teams برنامج  عل (ELA) آداب اللغة اإلنكلت  

 أقىص

 

 :يل   بما  القيام للطالب يمكن هم،درسم مع الطالب يعمل ل  عندما 

 ةسبوعيال  كتيبال وأنشطة جتماعيةاإل  الدراسات عن أسبوع   فيديو  : الثني   ا •

  i-Readyعي  برنامج  قراءةال •

بية إثراء أنشطة •  العامة ةصحوال البدنية للتر

دد  عالية الكلماتتمرين /  القراءة المستقلة •  (HFW) اليى

 مساء   3 - 2
 

  ب نشاط: ثني   اإل 
 
 حر لعب/  دن

 . الهاتف عي   أو  Teams عي  برنامج  جتماعيةاإل  الدراسات لمادة ي   درسلممن ا  مباشر  دعم: الثالثاء 

  ب نشاط: األربعاء 
 
 حر لعب/  دن

 . الهاتف عي   أو  Teams عي  برنامج  العلوملمادة  ي   درسلممن ا  مباشر  دعم: : الخميس

 درسالم إىل السبوع   العمل تسليم: الجمعة
 

 الدرجاتوضع 

   العمال جميع حول مالحظات وندرسالم سيقدم
 إعطاء أو  "رائع" قول مثل العمل، تقييم ي   رسدللم يمكن. درجات الطالب منح يتم لن ولكن الطالب، يقدمها  التى

   الدرجة هذه تضمي    يتم لن ولكن الصحيحة، اإلجابات من مئوية نسبة
 
 يقدمها  مالحظات أي ستخدامإ سيتم. دائمةال سجالتال أو  الدرجات تقرير  بطاقات أي ف

 اليوم وهو  ،2020 (مارس) آذار  12 حتى  الكاديم   أدائهم عل بناء   الثالث للرب  ع درجة عل الطالب سيحصل. للعمل الطالب إتمام مدى عن للتعبي   فقط درسالم

ا  الدرجة هذه منح سيتم. بالمدرسة الطالب فيه لتحقإ الذي الخي  
ً
   يرغبون الذين للطالب يمكن. الرابع للرب  ع أيض

 
 اإلثراء ستخدامإ عالراب الرب  ع درجات تحسي    ف

ا  الثالث الرب  ع من الصف حتسابإ سيتم وإل . معلمهم يقدمه الذي
ً
 . الرابع للرب  ع أيض

   (creditتقدير ) عل للحصول فرصة الطالب منح يمكن أنه من الرغم عل. ثراء اإل  أساس عل الواجبات إعتبار  سيتم
 
 أن إل  الرابع، الرب  ع صفوف لتحسي    إضاف

   الطالب درجات تغي   لن بعد  عن لتعلمل الواجبات المعطاة
 
 . الثالث الفصل ف

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

