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مراقبة المقاییس لتحدید متى یمكننا إعادة الطالب   (SKPS) العامة Salem-Keizer تواصل مدارس الدراسي،بینما ننتقل خالل بدایة العام 
تحدیات للطالب والموظفین  دون  (CDL) والموظفین إلى التعلم الشخصي. لم یكن االضطرار إلى المناورة من خالل التعلم الشامل عن بعد

  .على حد سواء. القرارات التي یتعین على قیادة المنطقة اتخاذھا ال تأتي بسھولة ولكنھا تأتي في مصلحة صحة الجمیع وسالمتھم

 العلم أنعبر اإلنترنت. یرجى  EDGE وبرنامجالتعلم عن بعد   CDL نود أیًضا أن نقر بالعقبات التي واجھتھا العائالت أثناء وجودھا في 
SKPS تعمل باستمرار على تحسین جودة التعلم للطالب.  

  2021فبرایر   1التعلیم الشامل عن بعد ممتد حتى 

حتى نھایة الفصل الدراسي   12إلى   4لجمیع الطالب في الصفوف من   CDL قراًرا بتمدید SKPS نظًرا لمقاییس المقاطعة المحلیة ، اتخذت
  .2020فبرایر  1األول ، 

إلى نموذج التعلم المدمج عندما یعتبر آمنًا. سیكون   K-3 في مراقبة مقاییس الحالة على أمل تحویل الطالب في الصفوف  SKPS ستستمر
 .CDL . یتوافق ھذا أیًضا مع إیماننا بأن أصغر المتعلمین لدینا ھم األكثر تأثًرا بـ12- 4و  K-3 ھذا ممكنًا بسبب المقاییس المختلفة للصفوف 

مقاطعتا ماریون وبولك حتى یتمكن الطالب من العودة إلى نموذج التعلم   توفرفي یجب أن ت  معاییرلومات حول متطلبات المزید من المع
  .المختلط ، وھي متاحة على صفحة الویب الخاصة بالعودة إلى المدرسة

 EDGE Online Program و التعلم الشامل عن بعدCDL تغییرات التسجیل بین

عبر   EDGE أو برنامج CDL) لم طوال فترة تمدید التعلم الشامل عن بعد ، سیبقى الطالب في نماذج التعلم المختارةلدعم استمراریة التع
 .2021فبرایر  1حتى الفصل الدراسي األول ،  (اإلنترنت

ى إكمال نموذج تحویل  للفصل الدراسي الثاني ، فیرج CDL عبر اإلنترنت أو EDGE إذا اختارت العائالت نقل طالبھا إما إلى برنامج **
 .2020دیسمبر  4نوفمبر إلى  9إعادة التسجیل في الفترة من   فترة التسجیل خالل 

  :سیتوافق تأخیر االنتقال بین نماذج التعلم مع تأخیر التدریس الشخصي ودعم نجاح الطالب من خالل 

 توفیر التناسق للطالب في كل نموذج تعلیمي

 إعادة التسجیل  فترةمنح العائالت متسعًا من الوقت التخاذ قرارات مستنیرة بشأن التسجیل أثناء 

 توفیر نقطة انتقال طبیعیة في التوظیف لتوفیر االستمراریة للطالب والسماح للموظفین بتقدیم دعم أفضل للطالب خالل االنتقال 

إذا كان لدى العائالت أي أسئلة حول تعلم   .EDGE و CDL جمیع الطالب من خالل بتوفیر بیئة تعلیمیة عالیة الجودة ل SKPS تلتزم مدرسة
، یمكن للعائالت   HomeCoach من خالل .HomeCoach Advocate الطالب ، یرجى التواصل مع مكتب المدرسة أو المدرس أو

  .فیة والمزیدالوصول إلى دعم إضافي لطالبھم ، بما في ذلك البرامج التعلیمیة والموارد وأنشطة العا

  مدارس سیلم/كایزر. شكًرا لك على كونك جزًءا من عائلة


