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  معلومـــات طفلـــى
 
 

  :اسم الطالب__________________________________________________
 

 

Edgenuity SIS  

 :كلمة السر: _____________________اسم المستخدم _______________________
 

 

Naviance  

 :كلمة السر:_____________________اسم المستخدم _______________________
 

 

 

 

 

 

 
 :قم بزیارتنا عبر شبكة االنترنت على

 

http://elearning.edmonds.wednet.edu/ 
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 !مرحبًا بكم فى اكادیمیة ادموندز للتعلیم االلكترونى
 

 نحن نرید أن نأخذ لحظة نشكركم فیها على اختیارنا لدعم طفلكم للنجاح في أهدافه التعلیمیة. قلیال من التاریخ عنا؛      
 تأسست اكادیمیة إدمونز للتعلیم االلكترونى في عام 2007 ونحن مدرسة ثانویة ومتوسطة معتمدة تخدم الطالب من الصف السابع إلى

  .الصف الثاني عشر. كل عام نختبر المزید والمزید من النمو ونتطلع إلى االستمرار في خدمة االحتیاجات الفریدة للطالب
 
 مهمتنا كموظفین التعلیم االلكترونى هو توفیر تجربة تعلیمیة عالیة الجودة. نحن نرى طالبنا كأفراد  یأتون إلینا لمجموعة     
 متنوعة من األسباب. یتم تزوید جمیع الطالب بخطة تعلیم الطالب مكتوبة والتي تحدد الدورات التي یأخذونها، ویحدد سیاساتنا

 .وإجراءاتنا، ویستخدم كمبدأ توجیهي لنجاح الطالب
 
 فى تعلیم إدموندز االلكترونى ، نحن نقدم منهجنا تماما على االنترنت من خالل ل      Edgenuity وهو فیدیو قائم متضمن ،

 انشطة. منهجنا هو المعاییر القائمة، وبالتالي لدى الطالب خیار بأخذ اختبارات مسبقة قبل كل وحدة to test out  من الدروس التى
  .یفهموها بالفعل والبدء في إتقان تلك المهارات التي ال یزالون بحاجة إلى العمل علیها

 
 كما قام مدرسونا بتخصیص دوراتهم لتقدیم أنشطة أكثر جاذبیة مثل المشاریع، والمدونات، ومناقشة المنشورات. أهدافنا       

 هي ان یمارس الطالب مهارات القرن الحادي والعشرین القیمة مثل التفكیر النقدي، وتحلیل وتولیف الموارد، واإلبداع الرقمي. كما نقدم
 ورش عمل شخصیة لمجموعة متنوعة من المواضیع على مدار العام لتوسیع فرص التعلم وزیادة إشراك طالبنا. باإلضافة إلى ذلك،

  .نحن نقدم مركز تعلیم الطالب حیث یمكن لطفلك الحصول على دعم فردى لمهامه أو استخدام مكان هادئ للعمل
 
 تفخر أكادیمیة إدموندز للتعلیم اإللكتروني بتوفیر بیئة مریحة آمنة حیث یتم التعامل مع جمیع الطالب والعائالت باحترام       

 ومرونة لتلبیة احتیاجاتهم. كمدرسة، نحن نعمل باستمرار لتلبیة احتیاجات جمیع طالبنا. ونقدر ردود الفعل وننظر لطالبنا واألسر كجزء
  .من فریقنا فیما یتعلق بنجاح الطالب

 
 نحن فخورون جدا بالعمل الذي نقوم به وتم منحنا التمییز كواحدة من أفضل عشر مدارس     ALE    .فى والیة واشنطن 

 !نحن نتطلع إلى مواصلة هذا المستوى من التمییز، ونحن متحمسون للشراكة معكم هذا العام المقبل
 

 ،اطیب التمنیات
 

Katie Bjornstad and the eLearning Team 

 كاتى بجورنستاد وفریق التعلیم االلكترونى
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  دلیل معلومات التعلیم االلكترونى السریع

  :معلومات هامة
  ●   .یجب أن یقضى طالب الدوام الكامل، حوالي 30 ساعة في األسبوع على عملهم الدراسي، بغض النظر عن مقدار الدورات
  مركز تعلیم الطالب  ●  (SLC)  مفتوح  من االثنین إلى الجمعة من الساعة 9:30 إلى 4:30 مساء. سنغلق المركز في جمیع أیام

 عطالت المنطقة التعلیمیة  ونصف أیام عمل .
 یطلب من جمیع الطالب المتفرغین اختیار الیوم والوقت لحضور مرکز تعلیم الطالب. هي فترة زمنیة  مدتها ساعتین وهو ما       ●

  .یستند علیه الحضور لدینا
 یحتاج الطالب إلی إرسال معلميھم برید الکتروني للحصول علی المساعدة على الساعة 2 مساء یوم الجمعة أو 2 مساء قبل عطلة  ● 

  .أو استراحة
 ساعدة طفلك على إنشاء جدول زمني، واتبع قائمة الطالب المرجعیة الخاصة به، وارصد التقدم المحرز باستخدام المعلومات التى    ●

  تراها من بوابة Edgenuity .لولى االمر الخاص بك
 یلزم قانون    ● او ALE  على  التواصل األسبوعي بین الطالب والمعلم. هذا یشمل البرید اإللكتروني، اواعادة مهام المعلم بالدرجات 

  او الحضور  SLC،  .محادثة هاتفیة، اوالدردشة أو النص. التواصل بین الوالدین والمعلم ال تحسب
 ● یجب علی جمیع الطالب إحراز تقدم شھري للبقاء في أکادیمیة التعلیم اإللکتروني 

 إذا حصل الطالب على تقییم شهري غیر مرضى، فیجب علیه الرد مرة أخرى على برید التدخل االلكتروني الذي یتلقاه ویتبع    ● 
  التوجیهات في غضون ثالثة أیام دراسیة

 
 :معلومات االتصال

 o :خط هاتف المكتب الرئیسى 425-431-7298     
 Katie Bjornstad o  :الناظرة ،425-431-1528  
 Jamie Regis o  :المستشارة ،425-431-1078     
 Sean Hoke o  :رئیس السجالت ،425-431-5823
 Erin Gray o  :سكرتیرة المكتب ،425-431-7298 

425-431-4627 :ELL، منسق دعم التعلیم/ Tony Marzano o  
425-431-1092:  ALE، منسقة Shirley Rogers o 

 
 **یرجى مراجعة موقعنا االلكترونى للتعلیم االلكترونى لمعلومات االتصال بالمعلمین **

http://elearning.edmonds.wednet.edu/staff/staff_information/_staff_contact_information/ 
 

 تواریخ هامة: یرجى التحقق مع تقویم مدرسة والنشرة االخباریة للتحدیثات
 oنهایة اول ترایمستر: 1 دیسمبر  2017                                                            
 oنهایة ثانى ترایمستر: 9 مارس  2018                                                             
 o نهایة ثالث ترایمستر: 15 یونیو  2018                                                            
  o ینایر تعویض اختبار  EOC                           .الجبر والهندسة): 11 و12 ینایر) 
 o   مایو اختبار ELA( SBA                           وریاضیات) اسبوع 14 – 18 مایو 
 o یونیو اختبار   EOC                                         الجبر والهندسة): 5 و6 یونیو) 

http://elearning.edmonds.wednet.edu/staff/staff_information/_staff_contact_information/
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  اسئلة الطالب المتكررة
 

  ما هى خطة تعلیم الطالب المكتوبة الخاصة بى (WSLP)؟
 
 WSLP ل  هو وثیقة مطلوبةALE    ،التي تحدد معلومات هامة عنك بما في ذلك اسمك، والصف الدراسى، ومتطلبات التقدم المرضي

 ومعلومات الدورة لهذا العام. سنقوم بإرسال هذه الوثیقة إلیك والى ولى امرك / الوصي علیك (إذا أقل من 18 عاما) وتحدیثه عند
 االنتهاء من الدورات الخاصة بك وبدء دورات جدیدة. سیحتفظ الموظفون بتحدیثات هذه الوثیقة، ولكن سیكون بإمكانك الوصول إلیها

  .من خالل الرابط المقدم عبر البرید اإللكتروني في أي وقت
 

  ما هى دورة التوجیه عبر االنترنت؟
 

 تم تصمیم دورة التوجیه على االنترنت لتعریفك بمدرستنا، وبرنامج المناهج Edgenuity        وسوف تسمح لك بتقدیم معلومات ،
 هامة عن نفسك لموظفینا. سوف تحتاج إلى إكمال دورة التوجیه القصیرة هذه على االنترنت قبل أن یتم منحك الوصول إلى الدورات

 .األكادیمیة الخاصة بك
 

  كیف سیتم جدولة دوراتى؟
 

 یتم جدولة الدورات على اساس الترایمستر (ثلث العام الدراسى) ویتم اختیارها باالجتماع مع المستشار قبل التسجیل. یتم تعیین طالب
 الدوام الكامل فى االربع دورات فى الترایمستر. الیزال یسمح ذلك للطالب باالیفاء ب12 دورة فى السنة مثل ما یأخذه طالب المدارس

 الثانویة التقلیدیة، بینما یسمح لهم بالتركیز على دورات اقل فى وقت واحد. فى ظروف خاصة یمكن تعدیل تواریخ البدء وااالنتهاء الفردیة
  .باالجتماع والموافقة من المستشار و/او الناظر

 
 ماذا یحدث إذا أنهیت دراستي مبكرا ؟

 
 إذا انهیت دوراتك في وقت مبكر، اتصل بجیمي أو بشون وابلغهم بأنك على استعداد لدورتك المقبلة في خطتك السنویة. سوف یسجلونك

 في الدورة القادمة عادة في خالل یومین دراسة. إذا كنت قد أكملت كل 12 من المقررات المطلوبة في خطتك السنویة قبل شهرمایو،
 .یمكنك اختیار إضافة دورة إضافیة. إذا كنت ال تحتاج إلى تعویض كردیت، یمكنك اختیار تخفیض حمل الدورة للفترة المتبقیة من العام

 
  ماذا یحدث اذا لم اتمكن من انهاء دراستى بحلول تاریخ انتهائى؟

 
 الجواب على هذا السؤال یعتمد على الوقت من السنة، وإلى أي مدى انجازك في دورتك. الخطوة األولى هي اتصالك بالمعلم ومناقشة

 .خطة الستكمال دورتك. سوف تعمل معهم من هذه المرحلة لتحدید الخطوات التالیة
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  كیف یعمل اختبار الوالیة فى التعلیم االلكترونى؟
 
 تقدم نفس اختبارات الوالیة في التعلیم اإللكتروني كما یتم تقدیمها في المدارس الثانویة الشاملة األخرى في المنطقة. سیقوم منسق االختبار

 بإرسال برید إلكتروني إلیك أسبوع أو أسبوعین تقریبا قبل االختبار ویخبرك بأنك تحتاج إلى حضور جلسة االختبار. إذا لم تتلقى دعوة
 خالل أسبوع واحد من جلسة االختبار، لكنك تعتقد أنه یجب إجراء االختبار، یرجى االتصال بمنسق االختبار لمعرفة ما إذا كنت بحاجة

  .إلى الحضور
 

  كیف اعرف من هم معلمینى؟
 

 على لوحة Edgenuity اختار المربع على شریط التنقل االیسر "لمعلومات الدورة". هناك ستجد اسماء الدورات الخاصة بك ،
  .ومعلومات عن معلمیك

 
  كیف یمكننى االتصال بمعلمینى؟

 
 اسرع طریقة لالتصال بالمعلمین الخاصین بك هو أن ترسل لهم رسالة من خالل صفحة SIS Edgenuity    صفحة تسجیل الدخول) 

 الرمادي، ولیس الصفحة الدراسیة الزرقاء). یقوم المعلمون بفحص رسائلهم على . Edgenuity  .عدة مرات خالل کل یوم دراسي
 للقیام بذلك، انتقل إلى "الرسائل" ”Messages“ "وانقر على "كون”.Compose“ یمكنك البدء في كتابة اسم المعلم الخاص بك في

 الحقل "إلى" .”To“   وسوف یطفو على السطح لتختار. تأكد من تضمین سطر موضوع ذي صلة بمحتوى بریدك اإللكتروني. ثم اكتب
  "رسالة إلى معلمك في المربع الكبیر المقدم واضغط على "إرسل ”Send“ .عند االنتهاء

 
  كیف یمكننى ارفاق وثیقة جوجل على واجب  فىEdgenuity؟

 
 بعض المهام على Edgenuity  تتطلب منك انشاء او تحدیث وثیقة ثم تحمیل عملك مرة اخرى على Edgenuity      تم اعداد اجهزة .

 كرومبوك للطالب آلستخدام وثائق جوجل.  یمكنك تحمیل النماذج المقدمة من Edgenuity  ، وتصحیحها، ومن ثم تحمیلها بأتباع
  :الخطوات التالیة

 .قم بتنزیل الوثیقة الى وثائق جوجل .1.                                                
 .قوم بعمل التصحیح .2.                                                             
 "اختار "ملف .File”3“                         .فى الزاویة العلویة الیسرى

  ".. اختار "تحمیل بأسم .4
                                                            (.pdf)”5.  اختار "وثیقة 

                              “Upload Document” وانقر على "تحمیل وثیقة" Edgenuity6. عود الى 
          “Submit” الذى انشأته واضعط على "ارسل" PDF 7. اختار ال 

 
  كیف اعرف متى یكون معلمینى متواجدون فىSLC  ؟

 
 تتوفر نسخ ورقیة بجداول المعلمین فىSLC یمكنك الحضور واخذ واحدة كمرجع ویمكنك ایضًا طلب لقاء مع معلمك خارج وقت .

  SLC .الخاص بك اذا وافقوا علیه اما عملیًا او شخصیًا
 

 اسئلة اولیاء االمور المتكررة لدعم طفلك عبر االنترنت
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 كم من الوقت یجب ان یقضیه طفلى على دورته وكیف یمكننى التحقق من وقته؟
 

 یجب على الطالب بدوام كامل أن یقضوا 30 ساعة في األسبوع على دوراتهم. یمكنك التحقق للتأكد من أن الطالب یقضى ما یكفي من
.“Attendance Log”  الوقت على دوراته من خالل حساب البوابة لولى االمرالخاص بك. تحقق ضمن  "سجل الحضور 

 
  كیف اعرف ان كان طفلى یحرز تقدمًا؟

 
 سیتم إرسال تقریر مرحلي أسبوعي عبر البرید اإللكتروني. یجب أن یكون الطالب إما أخضر (على الهدف) أو األزرق (متقدم). یمکنك

 .(أیضا استخدام حساب البوابة األصلیة في أي وقت للتحقق من تقدم الطالب (انظر الصفحة 9 للحصول علی التعلیمات
 

 ماذا یحدث ان ذكر طفلى انه locked” out“مغلق" من دورته ؟"  
 

 یمكن للطالب إجراء تقییمات (امتحانات موجزة أو اختبارات) تصل إلى أربع مرات. إذا فشل الطالب في المحاولة الرابعة، سیتم إعادة
 :تعیین الدرس / الوحدة السابقة بحیث یمكن للطالب المراجعة. اقتراحات لمساعدة الطالب إذا حدث ذلك

  .تذكیر طفلك باالتصال بمعلمه فور حدوث ذلك ●
 ● اذهب إلى مركز تعلبم الطالب للحصول على المساعدة والدعم                 .

 ●                 .تأنى، وراجع المالحظات الخاصة بك، وراجع معلومات الدرس وخذ المزید من المالحظات
 

 ما هى متطلبات الحضور فى اكادیمیة التعلیم االلكترونى؟
 
،       Edgenuity یجب على جمیع الطالب إجراء اتصال أسبوعي مع معلمهم. هذا یمكن أن یكون من خالل البرید اإللكتروني، دردشة 
 او وجها لوجه (مركز تعلیم الطالب)، اوالهاتف، أو رسالة نصیة. یجب على جمیع الطالب تسجیل الدخول واستكمال العمل أسبوعیا وال

 ..یمكن أن یمر أكثر من خمسة أیام دراسیة دون الوصول إلى دوراتهم
 

  كیف یمكننى مساعدة طفلى للبقاء على المسار الصحیح؟ 
 
 یمكنك القیام بذلك عن طریق االستباقیة مع طفلك: التحقق من التقدم المحرز، والوقت الذي یقضیه في الدورات، والقیام بمناقشات حول

 ما یعوقهم، ومساعدتهم على متابعة المرجعیة الخاصة بهم، والحفاظ على جدول زمني وتذكیرهم لمتابعة تقویم مهامهم. نحن فریق، لذلك
  .إذا كنت تواجه مشاكل ال تتردد في جدولة اجتماع مع واحد من معلمیهم

 

 

 

 

  دلیل بوابة االسرة

  مقدمـــــة

 بوابة األسرة هو الموقع الذي یسمح لآلولیاء االمور الوصول إلى المعلومات الحالیة حول تقدم واداء طفلهم. سوف یمكن لآلولیاء االمور
 رؤیة مجموعة من المعلومات مثل كم من الوقت قضى الطالب فى العمل على دوراته، ما هى درجاته، وإذا كان على الطریق الصحیح

 .إلنهاء دوراته في الوقت المحدد
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http://learn.edgenuity.com/family/ یمكن الوصول الى بوابة االسرة على   
 

  اعداد واستخدام بوابة االسرة

 یجب تمكین خاصیة بوابة االسرة من قبل معلم / مشرف الطالب. سیتم توفیر رمز الدخول لك من قبل المعلم / المدیر الستخدامها في
  .عملیة التسجیل

 
  .بمجرد استالم البرید اإللكتروني أدناه، یمكنك بدء عملیة التسجیل

 

 بالنقر على  الرابط  في الرسالة اإللكترونیة ستبداء عملیة التسجیل. عند هذه النقطة، سیتم مطالبتك بإدخال عنوان البرید اإللكتروني الذي
 ..تلقیت فیه إشعارا البرید اإللكتروني، إلى جانب رمز التنشیط الذي قدمته من قبل المعلم / المدیر

 

http://learn.edgenuity.com/family/%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%20
http://learn.edgenuity.com/family/%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%20
http://learn.edgenuity.com/family/%20%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%20
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 بإنشاء الحساب اآلن، سیتم تسجیل دخولك تلقائیا إلى بوابة االسرة. بعد تسجیل الدخول، ستتمكن من رؤیة قائمة بجمیع الطالب المقترنة
 .بحسابك. سیكون لدیك أیضا القدرة على رًویة سجل الحضور و / أو تقریر التقدم ألي من األطفال المرتبطة بك

 

 یحتوي موقع بوابة االسرة على تفسیرات لجمیع المعلومات التي ستتمكن من العثور علیها، مثل سجل الحضور والتقاریر المرحلیة
 .وغیر ذلك، حتى تتمكن من فهم كل التفاصیل حول كیفیة عمل طفلك

 

  تسجیل الدخول الى بوابة االسرة
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 عندما تعود الى بوابة االسرة على الموقع، ,/http://learn.edgenuity.com/family یمكنك تسجیل الدخول بأستخدام عنوان بریدك ،
 االلكترونى وكلمة المرور التى قمت بأنشائها.اذا كان لدیك مشكلة فى تذكر كلمة المرور یمكنك النقر على رابط

  ?Forgot your password .االلكترونى وكلمة المرور سترسل لك بالبرید االلكترونى

 

 
  :رمز التفعیل__________________________________________

 فهـــم تقریـــر تقـــدم طفلك
  المقدمة 

 معرفة كیفیة أداء طفلك في دوراته أمر مهم لجمیع اآلباء واألمهات والوصاه. نرید أن نتأكد من أن لدیك حق الوصول إلى تلك
 .المعلومات وأنك تعرف كیفیة تفسیرها

 
  كیف تتلقى تقاریر التقدم عبر البرید االلكترونى

 قد یرسل لك تقریر تقدم طفلك، عبر البرید االلكترونى، بجدول منتظم. قد یصلك تقاریر یومیا او اسبوعیًا او شهریًا.  جدول االسال كما
  :یلى

 یومیا: منتصف اللیل ٠  

  اسبوعیًا: صباح االثنین ٠

  شهریًا: اول یوم فى كل شهر ٠

  :ان لم تتلقى بعد تقریر تقدم طفلك، اتصل بمعلم طفلك وقدم المعلومات التالیة

 اسم طفلك .1
  اسمك .2 
  عنوان البرید االلكترونى الخاص بك .3
  (المعدل الذى ترغب فیه تلقى تقریر التقدم (یومیًا، اسبوعیًا، شهریًا .4
 

  فهم تقریر التقدم
 یرى الطالب ایضًا نفس تقریر التقدم كل

http://learn.edgenuity.com/family/
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 تخصص Edgenuity مرة یسجلون فى الصف الدراسى االفترضى للقیام بأداء عمل فى دوراتهم.      لضمان ان
  .اولیاء االمور والوصاه والمعلمین الداعمین لهم، یعرفون دائمًا كیف یًودون عملهم فى دروتهم

 
  .اسم الدورة:  فى الجزء العلوى من التقریر سترى اسم الدورة

 
 
 
 

  :دورة كاملة : هناك ثالثة عناصر فى قسم دورة كاملة التى تخبرك بالتقدم الذى یحرزه طفلك فى تلك الدورة المحددة
 النسبة  المئویة للدورة المكتملة : تشیر الى مقدار الدورة التى اكملها الطالب تجاه الهدف النهائى المتمثل فى انجاز %100. . 1        

 :مربعات االكمال برمز االلون : تشیر ما تمثل الیه االلوان فى الكتل المربعة تحت نسبة الدورة المكتملة
 • Red:طفلك یتخلف فى الدورة    • ا حمر

 ازرق : طفلك على الطریق الصحیح مع الدورة •       

 :طفلك متقدم فى جدول الدورة   • اخضر 

  .اكمال الهدف : یشیر الى اى مدى یجب ان یكون الطالب فى مساره فى الدورة .3
  

  :الدرجات العامة : الدرجات التى حصل علیها طفلك حتى االن فى الدورة، استنادًا الى جمیع االنشطة والتقییمات التى اكملها/اكملتها

  .%نسبة الدرجات الكلیة:   نسبة الدرجة المئویة على اساس مقیاس %0-100 .1

  :مربعات الدرجة برمز االلوان : االلوان المرجعیة السریعة لآلشارة الى درجة طفلك فى الدورة (الدورات) الدراسیة .2 

  %احمر :  یشیر الى الدرجات بین %0-59 •

  %برتقالى : یشیر الى الدرجات بین %60-69 •

  %اصفر : یشیر الى الدرجات بین %70-79 •

  %زیتونى : یشیر الى الدرجات بین %80-89 •

  %اخضر : یشیر الى الدرجات بین %90-100•
 

 كامل العدد:  یشیر الى نسبة الدورة الدراسیة المكتملة،  محسوبة بعدد المهام الكاملة مقابل اجمالى المهام فى الدورة الدراسیة (هذا
  .(العدد قد یكون مختلفًا قلیآل عن نسبة الدورة الكاملة

 
الدرجة النسبیة : تمثل الدرجة التى سیحصل علیها طفلك اذا توقف/توقفت عن العمل فى هذه الدورة الدراسیة الیوم ویحصل على 0

  .% لجمیع االنشطة الغیر مكتملة
 

 الدرجة الفعلیة:  تمثل الدرجة االجمالیة المعدلة للتقدم. ستكون هذه الدرجة اقل من الدرجة االجمالیة اذا تأخر طفل فى الدورة
  .الدراسیة؛ ستكون نفس الدرجة االجمالیة اذا كان طفلك متماشى او سابق جدول الدورة الدراسیة

 
  .اكمال الهدف : هذه نسبة الدورة الدراسیة التى یجب ان یكملها الطالب استنادًا الى تواریخ البدء والهدف الذى حدده المعلم
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 .مأخوذ:  هذا یوضح عدد االنشطة، حسب الفئة، التى اكملها الطالب
 المجموع : هذا یوضح عدد االنشطة، حسب الفئة، المخصصة فى الدورة الدراسیة. یرجى مالحظة ان هذا الرقم قد ال یكون دقیق اذا

  .تم تمكین االختبار المسبق للدورة الدراسیة حیث ان نتائج االختبار المسبق سوف تحدد عدد االنشطة المقدمة للطالب
 

 الدرجات:  هذا یوضح عدد االنشطة، حسب الفئة، التى تحسب تجاه درجة الطالب. افتراضیًا، انشطة مثل المفردات والمحاضرات
  .لیست عامل فى الدرجة، لذلك فعدد الدرجات اقل من عدد المأخوذ

 
  .النتیجة : هذا یوضح متوسط الدرجات لكل نوع من انواع النشاط الذى اكمله الطالب

 
 .الوزن:  هذا یوضح كیف تجمع قیم الدرجة لفئات االنشطة المختلفة لتشكل الدرجة االجمالیة

 

 

 
 
 

 سیاسة حضور اكادیمیة ادموندز

 للتعلیم االلكترونى 
 

  لماذا الحضور مهم :
 

 تبدأ عادات الحضور في مرحلة ما قبل المدرسة، مما یساعد الطالب على التعلم في وقت مبكر من الذهاب إلى المدرسة في الوقت
 المحدد، كل یوم مهم. سیساعد الحضور المتواصل الطالب على التفوق في المدرسة الثانویة والكلیات وفي العمل.

 
 الطالب الذین یتغیبون عن المدرسة غیر قادرین على المساهمة في فصولهم، ویخسرون تعلیم ذات قیمة، وقد یتركوا المدرسة في وقت

 .الحق ویحد ذلك من فرصهم التعلیمیة والمهنیة في المستقبل
 

 كیف یظهر الحضور فى بیئة االنترنت ؟
 

 الحضور مهم جدًا في بیئة االنترنت؛ الفرق هو أنه أكثر مرونة. نحن نقیس الحضور في التعلیم اإللكتروني من خالل وتیرة الوصول
 إلى الدورات، ومقدار الوقت الذي یقضیه في عمل الدورة كل یوم، وعدد األنشطة المكتملة. كما نطلب من الطالب حضورمواعیدهم

   المقررة ساعتین في األسبوع في مركز تعلیم الطالب(SLC) لاللتقاء مع معلمیهم، وحضور ورش العمل، والحصول على الدعم
  .الذي یحتاجونه

 
  :الغرض من الفاصل الزمنى االسبوعى

 
 الطالب یأتون إلى التعلیم اإللكتروني لعدة أسباب. تجربتنا هي أن الطالب الذین یحضرون مركز تعلیم الطالب أكثر نجاحا في دوراتهم

 عموما عن غیرهم. الوقت المحدد یسمح للطالب واألسر الختیار الوقت المناسب لهم، وفي الوقت نفسه یضفي االتساق إلى األسبوع
  .الدراسي. كما یسمح لمعلمینا أن یركزوا حقا على دعم كل طالب على أساس فردي

 
  :كیف یتم اخذ الحضور
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 هذا العام، سیختار جمیع الطالب فاصل زمني لمدة ساعتین في یوم محدد من أیام األسبوع یختارونه. یحتاج الطالب لحضورهذا الوقت
 الزمنى كل أسبوع. إذا فات الطالب هذا الوقت الزمنى، سوف یحتاج إلى تعویضه في موعد أقصاه یوم الجمعة من نفس األسبوع. یرجى
 االتصال أو ارسال برید الكتروني الى مستشار الطالب إذا لم یتمكن من الحضور خالل األسبوع بسبب المرض أو غیاب مرتب مسبقا.

 في حین أننا نطلب من الطالب اختیار وقت واحد محدد فقط ، هذا هو الحد األدنى الذي ینبغي أن یقضوه في SLC كل أسبوع ویتم
 تشجیعهم على المجيء اكثربكثیر. إذا كان الطالب یرغب في المجيء خارج الوقت المحدد له، فإنه ال یحتاج إلى االتصال أو التسجیل

 للقیام بذلك. نحن نشجع الحضور! سیتم أخذ الحضور كل أسبوع وإذا كان الطالب ال یحضر یومه ووقته المقرر ، سوف توضع عالمة
.Skyward "غائب" فى  

 
  لآلبالغ بغیاب طفلك لآلسبوع، اذا لزم االمر.  425-431-7298 یرجى االتصال على الرقم

 
 
 
 
 
 
 

 :تدخالت الحضور
 

 إذا تغیب الطالب أسبوعین في فترة ثالث اشهر (تراىیمستر)، فسیطلب من الطالب وولى االمر (إذا كان الطالب أقل من ●      
 18عاما)  االجتماع مع ناظر المدرسة لمناقشة الحلول لمسألة الحضور وسیتم وضعه في خطة حضور.

  .● إذا لم یستوفى الطالب في نھایة الترایمسترشروط خطة الحضور، فسیتم سحب الطالب من أكادیمیة ادموندزللتعلیم االلكترونى
 

  :مزید من المعلومات عن حضور التعلیم االلكترونى
 

 بما أننا ALE  خبرة التعلیم البدیل) و مدرسة االختیار، یجب علینا االمتثال بقوانین الوالیة لمواصلة تسجیل الطالب. تشمل هذه) 
SLC القوانین وصول الطالب إلى دوراتهم بانتظام وتحقیق تقدم كافى (مهام كاملة في الوقت المحدد). الطالب الذین یحضرون  وقت 

  الخاص بهم، ولكن ال یكملون العمل من تلقاء انفسهم، یمكن سحبهم من مدرستنا لعدم التقدم حیث ان ساعتین في األسبوع ال تكفى الوقت
  .الكلي للبقاء على المسار الصحیح في الدورات

 

 
 
 
 

**Naviance معلومات** 
 

 یتم تعیین كل مستوى الصف بمهام Naviance       المطلوبة من قبل المنطقة التعلیمیة. سیكون لدیك سنة كاملة إلكمالها ولكن     
 یجب ان تنتهي بحلول نهایة العام الدراسي. یرجى االتصال بمنسق Naviance        لمعلومات تسجیل الدخول الخاصة بك وألي

 .أسئلة لدیك حول هذه المهام
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  استمارة توقعات الطالب
 

 یتم توقیع هذه االستمارة من قبل الطالب وولى االمر (اذا كان الطالب تحت سن 18) خالل عملیة التوجیه. هذا هو حجر الزاویة لوضع
 ALE. ا ALE This   الخاص بنا، ومن المتوقع ان یقرأ ویفهم الطالب واالسر هذه الوثیقة.  یجب علینا اتباع هذه الوثیقة بأعتبارها

  جزءا من التزامنا ببرنامج
  

 سیاسة الحضور
 یجب على الطالب بدوام كامل تسجیل الدخول أسبوعیا وإكمال ما ال یقل عن سبعة ونصف (7.5) ساعات من الدورات الدراسیة في

  .الیوم الواحد (30 ساعة كحد أدنى في األسبوع)، بغض النظر عن عدد الدورات التي سجلت فیها
 

 سوف یختار الطالب بدوام كامل فترة زمنیة مدتها ساعتین في یوم محدد لحضور مركز تعلیم الطالب. إذا لم یظھر الطالب فى وقته
 المحدد وال یعوض ھذا الوقت على یوم الجمعة، فسیحسب غیاب لھذا األسبوع. یسمح بغیاب مرتین فقط في السیمسترقبل وضع خطة

  .تدخل الحضور موضع التنفیذ
 

 سیتم سحب الطالب الذین ال یصلون إلى دورتهم كل 20 یوم دراسى من أي دورة تعلم إلكتروني محددة أو أكادیمیة إدموندز للتعلیم
  .اإللكتروني وفقا لقانون الوالیة یتوقف على الظروف

 
 الحد االدنى لمتطلبات االهلیة

 ●.یجب ان یكون جمیع طالب التعلیم االلكترونى على االقل على مستوى الصف الرابع فى القرأة والكتابة والریاضیات      
 ●                                                    .یجب ان یكون لدى جمیع طالب التعلیم االلكترونى مهارات تعلیم مستقل متقدم 

 سیتم التحقق من ذلك عن طریق مراجعة السجل األكادیمي  السابق للطالب ودرجات االختبار التابعة للوالیة. فى حالة    ●
 عدم توفرھا، یمکن إجراء تقییم           Edgenuity         لتحدید ما إذا کان الطالب یفي   بمتطلبات الحد األدنی لمستوى

 .الصف
 

  معلومات التخرج
 ●                    .الطالب المتفرغ (دوام كامل) للتعلیم االلكترونى سیحصل على دبلوم اكادیمیة التعلیم االلكترونى بأدموندز
  ●       یحتاج طالب الدوام الكامل الذى یرغب ان یتخرج مع صفه فى مدرسته الثانویة السابقة ان یحصل على اذن من ناظر

 .هذا المبنى
 ●        اذا اخترت المشاركة فى االحتفال مع مدرستك الثانویة السابقة، سوف التزال تحصل على الدبلوم من اكادیمیة التعلیم

 .االلكترونى
 یجب ان یعطى ناظر اكادیمیة التعلیم االلكترونى بأدموندز االذن قبل االلتحاق بدوام كامل إذا كان الطالب یرغب في    الحصول ●    

  .على دبلوم من المدرسة الثانویة السابقة بمنطقة ادموندز التعلیمیة
 

ALE تدخالت  
 اكادیمیة أدموندز للتعلیم االلكترونى هى مدرسة ALEالطالب الذین لم یحققوا تقدمًا مرضیًا على النحو المحدد فى خطة تعلیم الطالب .

  .سیتم وضعهم على خطة تدخل
 

 سیطلب من الطالب اتباع خطط التدخل الخاصة بهم وإحراز تقدم أو المخاطرة بسحبه من أكادیمیة إدموندز للتعلیم اإللكتروني. هدفنا
  .من عملیة التدخل هو تقدیم الدعم اإلیجابي لطالبنا لمساعدتهم على أن یكونوا ناجحین أكادیمیا

 
 .سیتم تزوید الطالب واألسر بمخطط جدول التدخل في كتیباتهم التي تقدم تفاصیل عملیة التدخل

  
 عملیة التدخل في التعلیم اإللكتروني

 1. سیتم االتصال بکل الطالب و / أو الطالب الذین لم یسجلوا الدخول لمدة خمسة (5) أیام عن طریق البرید اإللکتروني أو الھاتف.
 .إذا كان خالل فترة التجربة العشرین (20) یوم سوف یتم تعطیل حسابهم
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 سیتم وضع الطالب على خطة التدخل لمدة خمسة (5) ایام مع مناقشة بین الطالب، وولى االمر، وموظف. إذا كان الطالب ما زال .2
 غیر ناجح، سیطلب من الطالب أن یلتقي شخصیا الجتماع التدخل وخطة محدثة. إذا بعد خطة التدخل الثانیة، ال یزال الطالب لم یحرز
 تقدما، سوف یكون مطلوبا منه أن یجتمع مع فریقنا العاطفي االجتماعي مع ولى امره/ الوصي. إذا بعد هذا التدخل الثالث، فإن الطالب

 .ال یزال لم یحرز تقدما مرضیا، فسوف یتم سحبه وفقا لقانون الوالیة
 

 سیتم إخطار أولیاء امور / وصاه الطالب عن طریق البرید اإللکتروني أو المکالمة الھاتفیة بوضع الطالب ویحتاجون إلی ترتیب .3 
 .اجتماع مع المعلمین إلعادة تفعیل حساب الطالب

 
  .إذا فشل ولى االمر في الرد علی طلب االجتماع خالل أسبوع واحد، فسیتم سحب الطالب من برنامج التعلیم اإللکتروني .4.

 
  اختبار مسبق

 االختبار المسبق هو اختبار على أساس إالتقان للسماح للطالب االختبار للخروج من أجزاء من وحدة  قد اتقنوها بالفعل. الحد األدنى
(TST) لدرجة النجاح في االختبار المسبق هو 70٪. قد یكون مطلوب من الطالب اكمال اختبار راقب یسجل المعلم به درجات وإكمل 

  إذا تم اختباره للخروج من أجزاء كبیرة من وحدة في Edgenuity .مهمة كتابیة واحدة على األقل
 

 االتصال األسبوعي
 یجب أن یكون الطالب على اتصال أسبوعي مع معلمهم . یجب أن یكون طبیعة اتصال جمیع الطالب تعلیمي ودراسى. هذا یمكن أن
 یشمل االتصاالت من خالل البرید اإللكتروني (تم بناء فى Edgenuity          نظام البرید اإللكتروني جنبا إلى جنب نظام التراسل

 الفوري)، وحضور مركزنا لتعلیم الطالب ، وتسلیم المهام وتلقي ردود الفعل، التراسل الفوري أو المكالمات الهاتفیة والمختبر
 االفتراضى ألغراض تعلیمیة. هذا هو شرط من والیة واشنطن. وتشمل األمثلة ولكن ال تقصر على ما یلي: طالب یناقش ردود الفعل
 مع معلمه لتحسین مهمة الكتابة أو لقاء الطالب مع معلمه في المختبر االفتراضى للحصول على فهم أكبر لمفاهیم الریاضیات. نشجیع
 جمیع طالبنا لحضور مركز تعلیم الطالب وجها لوجه للقاء مع معلمین معینین للحصول على الدعم في دوراتهم. اتصال ولى االمر /

 .الوصي ا ال یحسب تجاه االتصال األسبوعي
 

  ا تصاالت بالمعلم
 معلمي التعلیم اإللکتروني والموظفین غیر مطالبین بالعمل في عطالت نھایة األسبوع أو األعیاد. یرجى االتصال بمعلمك قبل

 02:00 ظهرًا یوم الجمعة  (إذا لم یكن هذا عطلة) أو 02:00 ظهرًا قبل بدءعطلة آلعادة تعیین االختبار، اوتقدیم المهام، أو لدیك إسئلة
 .تحتاج اجابات. یعطي هذا  المعلم فرصة للرد على سؤالك قبل مغادرته لعطلة نهایة األسبوع / عطلة

  
RCW 28A.250 برنامج التعلیم االلكترونى 

RCW 28A.250 انا ادرك ان التعلیم االلكترونى هو تجربة تعلیم بدیلة كما هو موضح فى قانون    
 .هذا لیس برنامج شراكة اولیاء االمور كما حددته والیة واشنطن

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.250توجد تفاصیل كاملة هنا  
 

  بیان التفهــــــم
WAC 392-121-18 (3)(e)وفقا لمعاییر تنفیذ تجربة التعلیم البدیلة، مرجع  

 قبل التسجیل سیتم تزوید ولى االمر (اولیاء االمور) او الوصى (الوصاه)  بوثائق والتوقیع علیها تثبت فهم الفرق بین التعلیم  المنزلى
 والتسجیل في تجربة التعلیم البدیل (ALE).        مقدم على هذه االستمارة ملخصا ووصفا سریدا للفرق بین التعلیم القائم علی المنزل

  وبرنامج(ALE). :یرجى قراءة هذه األوصاف أدناه
  

  تعلیم ادموندز االلكترونى) ) تجربة التعلیم البدیل 
WAC 392-121-182. • معتمد بموجب قانون 

  .الطالب مسجلین فى التعلیم العام اما بدوام كامل او بدوام جزئى •
.ALE• یخضع الطالب للقواعد واالنظمة التى تحكم طالب المدارس العامة بما فى ذلك الدورة والتخرج ومتطلبات التقییم لجمیع اجزاء . 

  .تجربة التعلیم هي: اإلشراف، والمراقبة، والتقدیر، وتقییمها من قبل الموظفین المعتمدین •
 •   .تقدم  عن طریق خطة تعلیم الطالب مكتوبة. تقدم ككل، أو كجزء خارج الفصول الدراسیة العادیة

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.250
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NCAA وصف 
 اكادیمیة التعلیم االلكترونى غیر مًوهلة ل NCAAحالیا. یمكن لطالب  NCAA اخذ الدورات الغیر اساسیة معنا. اذا كنت بحاجة الى 

 اخذ دورة NCAA   على االنترنت، یرجى التحدث مع مستشارك عن البدائل و أو جدولة اجتماع مع مدیر أكادیمیة ادموندز للتعلیم
 .اإللكتروني للخیارات

 
  سجالت اللیاقة البدنیة

 غالبیة فصول اللیاقة البدنیة تتطلب من الطالب ان یسجلوا انشطتهم البدنیة. یحب ان یكون اولیاء االمور على علم بأن طفلهم یسجل
  االنشطة البدنیة عبر االنترنت على Edgenuity . .مزید من التفاصیل متاحة فى دورة اللیاقة البدنیة

 
  توقعات ومتطلبات الطالب

 :كطالب فى اكادیمیة ادموندز للتعلیم االلكترونى، اوافق على التوقعات والمتطلبات التالیة
  

  انا ادرك انى مسئول عن قضاء ادنى قدر من الوقت على دوراتى كل اسبوع.. 1 
 ا. یجب على طالب بدوام جزئى اكمال ما ال یقل عن خمسة (5) ساعات على الدورات فى االسبوع لكل صف عبر  االنترنت المسجل فیه
 ب. طالب الدوام الكامل مطالب بأكمال ما ال یقل عن سبع ساعات ونصف (7.5) على الدورات الدراسیة لكل فصل (30 ساعة كحد ادنى

  .فى االسبوع)، بغض النظر عن الدورات المسجل فیها
  

 احتاج الى االتصال بمعلمى بموعد اقصاه الساعة 2  بعد الظهر یوم الجمعة لفتح االختبار او اعادة تشغیل االمتحان الموجز، او حل .2
         .انا ادرك ان معلمى التعلیم االلكترونى والموظفین غیر مطالبین بالعمل او الرد فى عطلة نهایة االسبوع..مشاكل اخرى

 
 اوافق على القیام بعملى وال انقل او اسرق عمل االخرین. اذا كنت فى شك بخصوص حقوق الطبع والنشر، سوف اتحقق مع معلمى .3

  .قبل تقدیم عملى واستشهد بمصادرى
 
 انها مسئولیتى االجتماع مع معلمى اسبوعیًا. افهم انه یجب على االتصال بمعلمى آلغراض تعلیمیة على االقل مرة فى االسبوع. التعلیم .4
 االسبوعى مع معلمك یمكن ان یأخذ شكل مكالمة هاتفیة، او برید الكترونى بنتیجة او رسالة فوریة او ندوة وجهًا لوجه او تعلیم فى مركز

 .تعلیم الطالب او المختبر االفتراضى
 

 سوف أتحقق من رسائل مدرستي اإللكترونیة ورسائل . .Edgenuity5 یومیًا،  وادرك ان هذه هى الطریقة التى تستخدمها اكادیمیة 
  للتواصل مع الطالب واألسر.    االلكترونى  التعلیم

 
 انا مسئوول عن اكمال عملى عبر االنترنت فى الحد االدنى للسرعة التى وضعها معلمى. سیتم تحدید معدل اكمالى للعمل بأتقانى .6

 للمحتوى وعدد الفصول الدراسیة التى احتاج الكمالها واالطار الزمنى المتوقع لتسجیلى. سوف یحدد معلمى معى الوتیرة المتوقعة للعمل
 على الدورة. یمكن للطالب الوصول الى تقویم االنشطة فى قسم الموارد الخاص بهم للتواریخ المتوقعة والسرعة.   لدى طالب

  NCAAلسیمستر واحد وحد ادنى لكوارتر الكمال دورة.   الحد االقصى
 
 إذا لم أحافظ على وتیرة كافیة لعملي أو ال اجتمع مع معلمى على األقل أسبوعیا أفهم أنه یجب ان اتقابل مع مدرسى الجتماع التدخل. .7

 سوف یناقش معلمى استراتیجیات مثل زیادة الوقت التعلیمي والنظام لتحسین عملي على االنترنت ولضمان أن التقدم هو في الوتیرة
  .المتوقعة. إذا لم أحضر مركز تعلیم الطالب األسبوعي أو فشلت في إكمال العمل بوتیرة كافیة یمكن إزالتى من التعلیم اإللكتروني

 
  College Place 8   جمبع طالب التعلیم االلكترونى مطالبین بالبقاء فى الممرات العامة للدخول الى مركز تعلیم الطالب فى مدرسة 
 المتوسطة. ال تذهبوا من خالل المدرسة للوصول الى مركز تعلیم الطالب. اذا اوقفت السیارة ادناه، یرجى اتخاذ الرصیف على الشارع

 .لدخول المختبر. اذا شاهدك احد تمشى فى المدرسة، سوف تعطى تحذیر 1. اذا حدثت مرة ثانیة، سیتم تطبیق اجراءات تأدیبیة
 

 انا اوفق على االلتزام بالقواعد واالنظمة الخاصة بسیاسة االستخدام المقبول لمستخدمى شبكة االنترنت التى سجلت فیها للوصول الى .9
  .شبكة كومبیوتر منطقة ادموندز التعلیمیة
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 اذا لم التزم بهذه التوقعات واالنظمة انا ادرك بأنه قد یتم ازالتى من اكادیمیة ادموندز للتعلیم االلكترونى.10 .
 

 

  قائمة مرجعیة الطالب
 

 یرجى التأكد من بدء دورتك الدراسیة فى تاریخ البدء او قبله . اذا لم تكن قد بدأت الدورة بعد 7 ایام من تاریخ البدء، سوف  ***
  یطلب منك ومن اسرتك الحضور الى SLC  ***.والتحدث خالل اى مشاكل مع معلمتك او مستشارك

 

 المسئولیات الیومیة
 رد على الرسائل من المعلمین والموظفین یومیًا ❏  .                                                                                 

  تحقق مع المعلمین (فى ❏SLC المهام                         او من خالل الرسائل) اذا كان لدیك اى اسئلة او عائق فى اى من
 سجل الدخول واقضى على االقل 6 ساعات فى عمل الدورات كل یوم (30 ساعة فى االسبوع)، تذكر ان توزع هذا العمل ❏       

 .بتساوى بین كل من دوراتك
 ❏      !اذا كنت قادرًا على مواكبة تقویم المهام الخاصة بك وتعمل اقل من 30 ساعة فى االسبوع، هذا جید

 اذا كنت تعمل 30 ساعة فى االسبوع فى دوراتك ومازلت متأخر، یرجى االجتماع مع احدى معلمیك لمعرفة ما اذا كان ❏             
   .هناك طرق اخرى یمكننا دعمك بها

  قم بتدوین مالحظات على المحتوى التى تتعلمه فى كل فصل. تذكر انه یمكنك استخدامها فى االمتحانات الموجزة ❏
 . واالختبارات

 

  ا لمسئولیات االسبوعیة: االثنین-الجمعة
 كطالب، غیر متوقع منك ان تعمل خالل عطلة نهایة  االسبوع اال اذا كنت تعمل قدماً فى دورتك الدراسیة او كنت متأخرا  وتحاول ❏      

  !االلحاق
 تذكیر ودى: ال یعمل المعلمین فى عطلة نهایة االسبوع، لذلك اذا حاولت االتصال بهم بعد الساعة 2 بعد الظهر یوم الجمعة، قد  ❏         

 .ال یصلك الرد حتى یوم االثنین  
 .تحقق من التقویم للتعلیم االلكترونى للطالب لورش عمل واحداث هامة وانشطة قادمة هذا االسبوع ❏  

  .تأكد من اتصالك بجهاتین  خاصین بالدورة   مع كل من معلمیك فى موعد اقصاه الجمعة من كل اسبوع ❏
 :مثلین للتواصل بجهاتین ❏ 

  الحضور الى ❏  SLC                          ،واالجتماع مع معلمك عن دورتك الدراسیة 
 ،.ترتیب والحضور للقاء مع معلمك خالل ساعات عملهم ❏   
 ،(التحدث عبر الهاتف مع معلمك عن دورتك الدراسیة (لیس رسائل صوتیة لرسائل صوتیة ❏  

 ،مراسلة معلمك بخصوص الدورة الدراسیة الملتحق بها (مثل اسئلة لدیك، تقدمك او   االهداف  ❏           
 just  checking in("  – طلب لدعم، الخ. – ما ال یحسب كتواصل من جهتین خاص بالدورة هو المراسلة  وقول، " هاى                    

 راقب سجل حضورك   على  على  تحدید اهداف كل ❏  Edgenuity للتأكد انك تقضى وقت كافى "نشط" فى دوراتك  ومساعدتك 
  .اسبوع

 .اقراء، اذا انطبق، رد على ردود فعل آلى من المهام التى ارسلها لك معلمیك ❏                              
 الحضور – سیتم اخذ الحضور اسبوعیًا لجمیع طالب الدوام الكامل. سیتم اخذ  الحضور من خالل ❏   Skyward   اسبوعیاً  على 
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 اساس ما اذا كنت حضرت او لم تحضر الجدول الزمنى االسبوعى الخاص بك. ایام الجمعة هو اخر وقت لتعویض ایام   

 الحضور  كل اسبوع اذا لم یمكنك حضور جدولك الزمنى     SLC                                      .المقرر بأنتظام  

  المسئولیات الشهریة
  اقراء تقییم التقدم الشهرى الخاص بك ❏      

 اذا  تلقیت تقدیرًا غیر مرضى برسالة تدخل مدتها 5 ایام، انقر على واكمل استمارة جوجل فى اقرب وقت ممكن ❏         
 (خالل یومین دراسة).                                                                                                                     ❏

 .احضر اى اجتماعات تدخل للتقدم الغیر المرضى اذا تم تحدید واحدة من قبل مستشارك او معلمك
 

  مسئولیات الترایمستر
 عندما تكمل دورة،  خذ االختبار النهائى خالل 5 ایام دراسیة من تسلیم اخر واجب. ال تحتاج الى االنتظار حتى "اسبوع ❏  

 .االختبارات النهائیة" آلخذ اخر اختبار
 .اكتشف، وسجل واحضر على االقل ثالثة ورش عمل كل فترة ❏  

  اعمل على اكمال انشطة ❏ Naviance                                                         .الخاصة بك المقررة كل عام دراسى  
 ❏ .                                                               .احضر جلسات اختبار الوالیة عندما تتلقى برید الكترونى من مستشارك
 

  جارى

 ا رسل رسالة الى معلمیك اى وقت یحدث شئ قد یمنعك من احراز تقدم او اتصال اسبوعى (مثل االمراض او حاالت اسریة طارئة ❏     
 .(او رحالت خارج المدینة  

 یرجى التأكد من انك تفرغ البرید الصوتى الخاص بك كثیرًا حتى یستطیع معلمیك ترك رسائل لك ❏ .                               

 

 

 

 

 

 

 

  مالحظــــات
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



 
 

22 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 


