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 ومع المتزامن؛  التعليم  إلى االحتياج من للحد  2021 أغسطس من بدء الفردي للتعليم  الطالب   جميع إدراج  يتم  سوف
  االفتراضي.  التعليم  خيارات في للمشاركة الشخصي التعليم من االنسحاب فرصة للعائالت  المنطقة توفر سوف ذلك،
  Academy FLEX أكاديمية طريق  عن افتراضيين معلمين من التعلم  للطالب االفتراضي التعليم   خيارات تسمح
 المنطقة أنحاء كافة  في معينين افتراضيين معلمين طريق عن أو School Virtual giaGeor مدرسة أو

 التعليمية. 
 طالب:  لكل قرار اتخاذ قبل يلي  يما اآلباء يراعي أن  يجب

 الفصل  طوال          التزام ا  سيمثل القرار  فإن الشخصي، التعليم  من االنسحاب لطفلك  اخترت إذا  •
  نوفمبر في فرصة هناك تكون  سوف  اول.والجد العمل فريق  تعيين بسبب  الدراسي
 الثاني.  الدراسي الفصل في الشخصي  التعليم  إلى  لطفلك التعليم   خيار لتغيير  2021

  الناحية من       جيد ا  الطالب بعض  ينضبط  ال الطالب. لكل          مثالي ا ليس  االفتراضي التعليم •
 في اآلباء يفكر  أن يجب االفتراضي. التعليم   بيئة في العاطفية  أو االجتماعية  أو األكاديمية

  قرار اتخاذ قبل االفتراضي  التعليم  بيئة في أدائهم  سيكون  وكيف أطفالهم   سيشارك كيف
 .2022- 2021  الدراسي  للعام 

FLEX  أكاديمية طريق عن دورات   أخذ والعليا المتوسطة  المدارس لطالب يمكن •
Academy أو School Virtual Georgia معلم  أو   FLEX مدارسهم  في معين  

  معلمين طريق عن األطفال تعليم  يمكن  مالحظة: المدارس. منطقة أنحاء في أو المحلية
 أخرى.  مدارس من

  المدرسة إلى تستند افتراضية تعليم  دورات في اإلعدادية  المدرسة  طالب يشارك سوف •
 التعليمية.  المنطقة  أنحاء كافة وفي مدارسهم  في معينون معلمون يقدمها

  الذين للطالب المتوفرة تلك  من محدودية أكثر االفتراضية  الدورة  عروض نتكو قد •
International  دورات تقديم  يتم   لن المثال، سبيل على         شخصي ا. المدرسة يحضرون

Baccalaureate و Montessori وImmersion Language Dual  
  Studies Advancedو Techniques and Tools Scientific (STT)و

 الدورات   وبعض العالمية اللغات  دورات  وبعض المتقدمة، المستوى تحديد  راتدو وبعض
            افتراضي ا.  األداء على المعتمدة 

  تعليم  في بالكامل الطالب  يشارك  أن فيجب االفتراضي،  التعليم   األسرة  اختارت إذا  •
  م تعلي   بدون  اإلنترنت )على  المتزامن غير والتعليم  معلم( بقيادة المباشر  _التعليم  متزامن

 اليومي. الحضور مراقبة تتم  سوف معلم(. بقيادة  آني
 

  واإلخطار Campus Infiniteطريق عن 2021 يونيو، 25  في العائالت  إلى المعلومات  هذه  إرسال  يتم  سوف
  لطالبهم  الشخصي  التعليم من  االنسحاب تختار التي األسر على فقط يجب  .Messenger School طريق عن

  إلرسال النهائي الموعد اآلباء(. )بوابة Campus Infinite في المتوفر ترنتاإلن  على  اإلعالن  استكمال
 مساء. 11:59 بحلول ،2021 يوليو  2 هي االنسحاب  استمارة

 

  بالمدرسة االتصال فيمكنك ، Campus Infinite في اآلباء بوابة  على حساب لديك ليس أو مساعدة إلى احتجت  إذا 
 . 678-676- رقم  على العمل  ساعات أثناء المحلية

 

   التالي: االرتباط حدد ، Campus Infinite في اآلباء بوابة  في  حساب إلنشاء��
campus-https://www.dekalbschoolsga.org/infinite 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Finfinite-campus%2F&data=04%7C01%7CLupe_McMurray%40dekalbschoolsga.org%7C15b90105c0344a0188ea08d93b16c5b2%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637605791258724570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BlcEy5RsCSW6R2s2CV5lQ9wEVpr9PgvdxS0Tq2SEeDg%3D&reserved=0
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