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خطة إعادة فتح  :DCSDتأجيل البدء ،الفتح بنموذج التعلم عن بعد
 - .STONE MOUNTAIN ،Gaحضور  Cheryl Watson-Harrisالمشرف العام للدائرة التعليمية بمقاطعة
 DeKalbالجتماع مجلس التعليم باألمس عن خطة إعادة فتح الدائرة التعليمية.
توصي الخطة الحالية بأن يؤجل مجلس المدارس بدء العام الدراسي  2021-2020إلى  17أغسطس  2020وأن يفتح
نظرا لالنتشار الكبير الحالي لكوفيد  .19وقد وافق المجلس على تأجيل تاريخ البدء.
المدارس بنموذج التعلم عن بُعد ً
ستتم مشاركة التقييمات المحدثة وتعديالت الخطط شهريًا.
تتضمن خطة الدائرة التوجيهات الحديثة الصادرة من إدارة الصحة العامة بوالية جورجيا ومجلس الصحة بمقاطعة
ديكالب ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCوإدارة جورجيا التعليمية ( )GaDOEووكالة الخدمات
التعليمية اإلقليمية الحضرية ( )MRESAبالتعاون مع مشرفين العموم والمسؤولين الحكوميين المحليين وبالوالية .كما
استفادت الخطة من المالحظات المجتمعية من استبانة آراء المستفيدين التي أخرجت  39574استجابة من أولياء األمور
والطالب والموظفين.
تقول  Cheryl Watson-Harrisالمشرف العام" :تعد سالمة طالبنا وموظفينا أولى أولويات الدائرة التعليمية
"نظرا لالنتشار الكبير
بمقاطعة  ،DeKalbونوصي في الوقت الحالي بنموذج التعليم عن بُعد لبدء العام الدراسي".
ً
للفيروس في منطقتنا في الوقت الحالي ،يعد هذا الخيار أفضل خياراتنا ،ولكنه سيخضع إلعادة التقييم بانتظام .كما
سيتلقى الطالب والمعلمون والموظفون المزيد من الموارد لدعمهم في العمل عن بُعد".
تشتري الدائرة أجهزة  Chromebooks 1:1لضمان حصول الطالب بد ًءا من صف ما قبل الروضة إلى الصف
الثاني عشر على أجهزة .كما سيتمكن الطالب وأولياء األمور من االطالع على الوحدات لمعرفة طريقة استخدام الموارد
البرمجية بنجاح ،والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  VERGEو.Microsoft TEAMS
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كما ستوفر  DCSDإمكانية وصول مستشاري المدارس إلى  VERGEو Microsoft TEAMSلتقديم جلسات
إرشادية ،باإلضافة إلى مواصلة تقديم تدريب  Youth Mental Health First Aid 101للموظفين .ويتم تمكين
المدارس والمعلمين الختيار أدوات بديلة مثل  Zoomو Google Classroomوسيطلعون الطالب وأولياء األمور
على الموارد المالئمة.
شهرا للعمل من خالل نهج هجين لالستعداد لفتح المدارس .وتطور
بد ًءا من  14يوليو ،سيعود الموظفون بنظام 12
ً
 DCSDجداول متداخلة تم ّكن المعلمين وموظفي الدعم والطالب من الوصول بأمان إلى الموارد الدراسية و/أو التحقق
من األجهزة استعدادًا لبداية العام الدراسي.
ضا موادًا للتطوير المهني لدعم المعلمين والقادة ،بما يشمل الصدمات والتحيز الضمني والتعلم
تنشئ  DCSDأي ً
االجتماعي العاطفي واالحتواء واالستخدام المالئم ألدوات وأنظمة التعلم الرقمية وعلى اإلنترنت .وستقدم جلسات
التطوير المهني لمشاركة أفضل الممارسات واإلستراتيجيات لتحسين فعالية التعليم ومراقبة تقدم الطالب في بيئة التعلم
عن بعد.
سيحصل المعلمون على فرصة المشاركة في تعلم متزامن وغير متزامن يركز على طريقة استخدام Microsoft
 Teamsو Zoomلتسهيل التدريس المباشر وتعزيز مشاركة الطالب وتقديم تدخالت مستهدفة ودعم من خالل
مؤتمرات الفيديو.
تخطط الدائرة لمجموعة متنوعة من الوجبات الصحية ،التي تتماشى مع التوجيهات الفيدرالية لكل صف دراسي لوجبات
الفطور والغداء والوجبة الخفيفة/العشاء (حسب االقتضاء) .وستتعاون إدارة التغذية مع إدارة المواصالت لتوصيل
الوجبات من خالل مسارات الحافالت المدرسية لألسر التي ليس لديها مواصالت.
تدعو الخطة لنموذج تعلم يتماشى مع انتشار المرض في المجتمع .ومع انخفاض االنتشار أو توقفه ،سيتم اتباع النموذج
التقليدي .ومع االنتشار المحدود أو المتوسط ،سيتم اتباع نموذج تعلم تقليدي أو هجين أو عن بُعد .تواجه المنطقة في
كبيرا ،لذا يوصى باتباع نموذج تعلم عن بُعد.
الوقت الحالي
انتشارا ً
ً
ستواصل الدائرة مراقبة بيانات كوفيد  19الحالية وتقييم مستوى االنتشار لتحديد متى ينبغي تعديل نموذج التعلم الحالي.
وسيتم تقديم التقييمات في اجتماعات المجلس بتاريخ  14سبتمبر و 19أكتوبر و 9نوفمبر و 8ديسمبر .2020
أظهرت استبانة اآلراء المجتمعية بأن معظم الموظفين ( 70بالمائة) وأولياء األمور ( 59بالمائة) غير مرتاحين لنموذج
التعلم التقليدي لبدء العام .وكانت النماذج الهجينة ونماذج التعلم عن بُعد خيارات أكثر مالئمة لكال المجموعتين .فيما
أشار الطالب ارتيا ًحا أكبر للنموذج التقليدي.
انقر هنا لمراجعة العرض التقديمي الكامل للخطة
 ، https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdfالذي يشير إلى
تفاصيل بروتوكوالت التنظيف والصيانة المحدّثة.
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