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    2023-2022رؤية إلعادة الفتح 

 
المستوى، ( بتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الطالب يركز على اإلنصاف، ورفع  BCPSتلتزم مدارس مقاطعة بالتيمور العامة )

في جميع أنحاء العالم واإلغالق اإللزامي الالحق للمدارس خالل    19-وسد الفجوات، وإعداد كل طالب للمستقبل. بعد جائحة كوفيد 

، أنشأت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور خطة إعادة فتح مع تحديثات دورية لضمان إعطاء األولوية 2020ربيع عام  

 ا وموظفينا أثناء السعي لتحقيق أقصى قدر من التعلم، ألن هذا هو هدفنا األساسي.لسالمة طالبنا وعائالتن

"بقدر ما نحن متحمسون  :  2021دكتور ويليامز، المشرف لدينا، أدلى بهذه التعليقات خالل اجتماعات مجلس التعليم في أغسطس  

ي وإعادة البناء. إلى جانب التركيز المستمر على األهداف لبدء عام جديد، ما زلنا ندرك أن طريقنا إلى األمام يشمل الشفاء والتعاف

الوقت  لخلق  الجماعي  التزامنا  المقبل  العام  هذا  سيتطلب  اإلستراتيجية،  خطتنا  مع  يتماشى  بما  الواضح  والتواصل  المحدودة 

 ة هي كما يلي: والمساحة التي تركز على المجاالت الثالثة من أجل دفع منظومتنا إلى األمام. هذه المجاالت الثالث 

االعتراف بالسنة؛ خذ الدروس المستفادة وادعم االحتياجات االجتماعية والعاطفية لموظفينا وطالبنا وبعضنا  -شفاء  •

 البعض.

إعادة تأسيس الروابط والثقة العالئقية والممارسات الفعالة والعمليات التي ستساعدنا في بناء قدرتنا الجماعية  -تعافي  •

 ودعمهم عبر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور.لخدمة الطالب 

اغتنام الفرصة لتحسين وتنفيذ معيار التميز حيث نركز على عدد محدود من األولويات التي تحقق   -إعادة البناء  •

 أقصى قدر من النتائج". 

 للعام المقبل، ندرك أنه يجب علينا التعامل مع هذا العمل بطريقة دورية:
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األولوية هي الحماية والحفاظ على التعلم الشخصي طوال الوقت، بأمان، خمسة أيام في األسبوع للطالب وأعضاء هيئة التدريس 

الدراسي   العام  سيفتح  )  2023-2022والموظفين.  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  للتعلم BCPSجميع  أيام  لخمسة   )

 مة الموصى بها.   الشخصي مع اتباع إرشادات الصحة والسال
 

، حصلنا على فرص لقادة المدارس والمنظومة 2022خالل اجتماعات تطوير القيادة للمدراء خالل الفصل الدراسي األول من عام  

طريقنا إلى التميز    -ترتكز هذه المجاالت األربعة على خطتنا اإلستراتيجية، البوصلة     للتركيز على أربعة مجاالت ذات أولوية.

  ورة أدناه: وهي مذك

 

 الصحة العاطفية االجتماعية للموظفين والطالب  •

 تسريع وتيرة التعلم لتقدم الطالب  •

 زيادة محو أمية البيانات لدعم جهودنا؛ و   •

 االلتزام الجماعي بمستوى التميز •

 

تضمنت خطتنا للتطوير المهني على مدار العام فرًصا شهرية للتعلم المهني لجميع أعضاء فريق المدارس الحكومية في مقاطعة  

ذات  األربعة  المجاالت  بهذه  المتعلقة  معارفهم وإجراءاتهم  زيادة  لدينا على  والمركزية  المدرسية  المكاتب  قادة  بالتيمور، وعمل 

    األولوية.
 

التعليمي على "التعلم السريع" الذي يضمن أن يقضي الطالب معظم وقتهم في مادة الصف أو المستوى الدراسي    سيستمر تركيزنا 

مع وجود السقاالت المناسبة لضمان إمكانية الوصول إلى العمل. سيعمل موظفو المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور على 

راسي، وتشخيص التعلم غير المكتمل في مجاالت المحتوى ذات تحديد أولويات محتوى مستوى الصف لكل موضوع ومقرر د 

األولوية بما في ذلك فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات، والتركيز على المفردات األكاديمية لدعم المعايير ذات األولوية، واستخدام 

التسلسالت لتشمل فرص دعم التسريع وسقاالت المواد الرقمية لتعزيز االستراتيجيات التعليمية، واعتماد مجال المناهج الدراسية و

 المعايير ذات األولوية. نحن نزيد من تركيزنا على التدريس والتعلم واستخدام البيانات لمراقبة تقدمنا.

سيعود جميع الطالب إلى التعلم الشخصي لجميع الطالب.    2022أغسطس    29يوم االثنين    2023-2022ستبدأ السنة الدراسية  

( استجابةً لمخاوف VLPبالنسبة للعائالت التي سجلت طالبًا في برنامج التعلم االفتراضي )سة أيام في األسبوع.  لوقت كامل خم 

كوفيد  بجائحة  المتعلقة  المستمرة  والسالمة  في 19-الصحة  الطالب  أسر  منح  تم  كامل.  لوقت  افتراضية  تعليمات  توفير  سيتم   ،

في    12-3الصفوف   العام    VLPالذين شاركوا  التعلم   2022-2021الدراسي  خالل  برنامج  في  البقاء  خيار  النجاح  وأظهروا 

. يتم  VLPمع المدرسة المخصصة للطالب وكذلك في    VLP. سيتم تسجيل الطالب في  2023-2022االفتراضي للعام الدراسي  

 على العودة إلى التوجيه الشخصي في أقرب وقت ممكن. VLPتشجيع الطالب في 
 

كما هو معتاد، ستقدم هيئة التدريس تقريًرا أمام الطالب وفقًا لتقويم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور المنشور يوم االثنين 

، للتحضير لبدء العام الدراسي والمشاركة في أنشطة التعلم المهني. وهذا يشمل أعضاء هيئة التدريس العاملين  2022أغسطس    22

 .VLPفي 
 

يوم الخميس    9و   6توجيه الطالب، والذي يشار إليه أيًضا باسم يوم الدخول المبكر للطالب الذين يدخلون الصفين  سيتم إجراء  

. سيشهد طالب مرحلة ما قبل المدرسة وما قبل رياض األطفال ورياض األطفال عملية دخول تدريجية مع  2022أغسطس  25

التقليدية في المدارس االبتدائية  . سيتم اإلع2022أغسطس    31أول يوم كامل يوم األربعاء   الن عن فرص "اختالس النظر" 

 المدرسة. مراسالت    سنويًا إلى
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المواد التعليمية عند العودة إلى المدرسة. سيكون تقويم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور  إلى الوصول  من    سيتمكن الطالب

لطالب وأعضاء هيئة التدريس في المباني المدرسية وكذلك الطالب هو التقويم الرسمي ل  2023-2022المنشور للعام الدراسي  

 .VLPوأعضاء هيئة التدريس في 

 

 VLPسيشهد الطالب الذين يعودون إلى التعلم الشخصي لوقت كامل خمسة أيام في األسبوع جدواًل تقليديًا. سيشهد الطالب في  

فرًصا لكل من التعليمات الحية   VLPجدواًل افتراضيًا مع أيام تعليمية كاملة شاملة وقت الغداء )انظر الملحق أ(. ستتضمن فصول  

 مجموعة صغيرة( وفي أي وقت، ويجب إكمال المهام غير المتزامنة بشكل مستقل.والمتزامنة )مجموعة كاملة و

 

سيتضمن التدريس على جميع المستويات لكل من التعلم الشخصي والتعلم االفتراضي التدريس والتعلم في جميع مجاالت المحتوى 

(. سيتضمن COMAR 13.A.04يالند )( كما هو مطلوب بموجب قانون الئحة مارCTEوفي برامج التعليم المهني والتقني )

 ( الوظيفي  االستعداد  ومعايير  ماريالند  كلية  لمعايير  تعليمات  الوثائق  وتسلسل  الدراسية  المناهج  من خالل MCCRSمجال   )

 .12استخدام أطر العمل المنهجية لمعايير االستعداد الوظيفي لمرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف الـ 

 

ال   VLPدرجات والتقارير التقليدية لعمل الطالب وواجباتهم لكل من الطالب شخصيًا والطالب في  سيتبع المعلمون إجراءات 

(. سيتم توفير التعليم الخاص والخدمات ذات  دليل إجراءات التصنيف والتقرير في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور)انظر  

ستهدف الصلة وفقًا لجميع اللوائح المحلية والوالئية والفيدرالية المعمول بها. سيتم توفير تعليم مهني مستمر ومخصص للوظيفة وم

لجميع موظفي المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور لتعزيز الصحة والسالمة ولتعزيز التنفيذ الفعال لبرنامج التعلم التعليمي  

 والعاطفي االجتماعي.

 

. سيقوم مدرسو المدارس VLPسيتم تسجيل حضور الطالب يوميًا لكل من الطالب الذين يحضرون بأنفسهم والطالب في برنامج  

)الحك الطالب  إدارة معلومات  باستخدام نظام  بتسجيل الحضور  بالتيمور  الحكومية في SISومية في مقاطعة  للمدارس  التابع   )

 ( لجميع الطالب. BCPS FOCUSمقاطعة بالتيمور )

 

 التعليمات الطالب الذين يحضرون بأنفسهم

(. باإلضافة  SISالمدرسة في نظام إدارة معلومات الطالب )كل يوم، سيسجل مدرسو الفصل الطالب الحاضرين والمتغيبين عن  

(. هذه هي العملية  SISإلى ذلك، يتم أخذ حضور طالب المرحلة الثانوية من قبل معلم كل فترة في نظام إدارة معلومات الطالب )

 التقليدية المستخدمة قبل الجائحة.

 

 التعلم االفتراضي  برنامج الطالب الذين يحضرون

بتسجيل الحضور باستخدام    VLP( حضور الطالب يوميًا. سيقوم مدرسو  VLPبرنامج التعلم االفتراضي )   سيأخذ معلمو 

(. حددت المدارس الحكومية في مقاطعة  SISنظام إدارة معلومات الطالب التابع للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) 

االفتراضية. في ه  للتعليمات  التالية  الحضور  إجراءات  إلى  بالتيمور  الدخول  بأنه تسجيل  الحضور  يُعّرف  اإلجراءات،  ذه 

جلسة تعلم افتراضية. سيتم تسجيل نشاط تسجيل دخول الطالب ألغراض إعداد تقارير الحضور الرسمية، ولتحديد الدعم  

التي  اإلضافي للطالب. سيستمر معلمو المدارس المتوسطة والثانوية في الحصول على فترة حضور في المرحلة الثانوية، و 

 . Focus SISسيتم تسجيلها في  

 

 

  

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Department/Curriculum%20Programs%20and%20Services/Grading%20and%20Reporting%20Procedures%20Manual_r_4.22.22.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Department/Curriculum%20Programs%20and%20Services/Grading%20and%20Reporting%20Procedures%20Manual_r_4.22.22.pdf
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 االبتدائية 

 األولى المجدولة.  Google Meet جلسة يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى  •

في اليوم ويسجل   Google Meetيقوم مدرس الفصل الدراسي بتسجيل الحضور خالل أول جلسة مجدولة في  •

 صباًحا. 10بحلول الساعة  Focus SISتسجيل دخول الطالب في 

 لتسجيل الحضور الرسمي لذلك اليوم. Focus SISبحلول نهاية يوم عمل معلم الصف، يذهب مدرس الصف إلى  •

 .Focus SISيجب على المدرسين غير مدرسي الفصل الدراسي حضور كل فصل وتسجيل هذه المعلومات في  •

 

 الثانوية 

 االجتماع األولى. لفترة  Google Meetيقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى  •

ويسجل وجود   Google Meetسيحضر مدرس فترة االجتماع األول الحضور أثناء الجلسة المجدولة األولى لـ   •

 صباًحا.  10بحلول الساعة  Focus SISتسجيل دخول الطالب في 

 .Focus SISيجب على جميع معلمي الفترة اآلخرين أيًضا تسجيل فترة الحضور في  •

 سيستمد الحضور اليومي من الحضور الذي يدخله مدرس فترة االجتماع األول. •

 

 المتأخر/المبكر االنصراف 

 

   االبتدائية    

عبر مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني إلخطار الموظفين بأي تأخير  VLP بأمناء يجب على الوالد/الوصي االتصال  •

 متوقع أو فصل مبكر. 

 سيقوم معلمو الصف في نهاية اليوم بالتوفيق بين الحضور من الصف الصباحي لضمان دقة الحضور اليومي.  •

 

 الثانوية   

إلخطار الموظفين بأي تأخير أو بريد إلكتروني  عبر مكالمة هاتفية VLP بأمناء يجب على الوالد/الوصي االتصال  •

 متوقع أو فصل مبكر. 

 اليومي.   سيتم أخذ فترة الحضور ومطابقتها مع الحضور •

 

 ومشاركتهم مراقبة حضور الطالب 

عة بالتيمور استراتيجية مراقبة ودعم الطالب والتي تتضمن لتتبع حضور الطالب ومشاركتهم، تنفذ المدارس الحكومية في مقاط

مصادر بيانات متعددة وتعبئة الموظفين والموارد عبر المنظومة والمقاطعة لتلبية احتياجات الطالب واألسرة الفردية. تحدث هذه 

، سنستمر VLPمسجلين في  . بالنسبة للطالب الVLPالعملية للطالب الذين يحضرون بشكل شخصي وكذلك الطالب المسجلين في  

في تحليل وتتبع حضور الطالب الفرديين والمشاركة على مستوى المدرسة والمكتب المركزي مع التركيز على غياب الطالب 

باستمرار، وإنشاء جهود توعية أكثر مرونة وإدارة الحالة لتلبية احتياجات الطالب، و تحليل جودة مشاركة الطالب باإلضافة إلى 

 ة الطالب.قياس مشارك

 

( لدعم المعلمين واإلداريين  PPW، يتوفر الموظف المسؤول عن شؤون التالميذ )VLPبالنسبة للطالب المسجلين في برنامج  

 في جهودهم لدعم الحضور المستمر للطالب لجعل 
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 المدرسة. الطالب ينخرطون بشكل كامل في المدرسة، ويتقدمون في دراساتهم األكاديمية، ويتصلوا بمجتمع 

 

 المسؤولية.  يوضح الرسم البياني أدناه الخطوات الموصى بها حسب مستوى

 فريق المدرسة مستوى   مستوى المعلم 
الموظف المسؤول عن مستوى  

 شؤون التالميذ 

التواصل مع الطالب باستخدام  •

وسائط متعددة )الهاتف، البريد 

اإللكتروني، تسجيالت الوصول 

 الدراسي(في اجتماعات الفصل 

التواصل مع أولياء األمور  •

فيما يتعلق بتجربة الطالب  

في المشاركة في التعليم 

 االفتراضي

راقب إكمال المهمة في   •

Schoology   لتحديد الطالب

الذين يحتاجون إلى زيارة منزلية 

 وإحالة الطالب إلى فرق مدرسية

توثيق الجهود في قسم   •

كل  SISالمالحظات العامة 

درسية أسبوع للفرق الم 

والموظف المسؤول عن شؤون  

 لكي التالميذ 

 تبقى على اطالع

مؤتمر مع جميع معلمي   •

الطالب للحصول على  

 معلومات محدثة

توثيق جهود التوعية في قسم   •

المالحظات العامة لنظام إدارة  

( كل  SISمعلومات الطالب )

أسبوع حتى يفهم الموظف  

المسؤول عن شؤون التالميذ  

(PPW بشكل كامل ) جهود

 التوعية الجماعية

استضف اجتماعات الحضور   •

االفتراضية لفريق المدرسة  

 PPWالتي تشمل 

للحصول على    PPWاتصل بـ  •

 الدعم حسب الحاجة

دعم الطالب عندما تثار   •

 مخاوف

المشاركة في اجتماعات شخصية  •

و/أو افتراضية )كما هو مقرر من 

 المدرسة(   قبل فرق

ادُع موظفين آخرين  •

)داخليين/خارجيين( حسب  

االقتضاء لدعم الطالب 

 واألسر 

توثيق الجهود في قسم المالحظات  •

 أسبوع كل  SISالعامة 

دعم الطالب واألسر من خالل  •

الزيارات المنزلية والتواصل مع  

 األخرى نقاط االتصال في الوكاالت

 

 

 19-أثناء العزل بسبب كوفيداستمرارية التعلم والخدمات  
 

. ألغى هذا التوجيه مطلب تعرض 19-، أصدرت وزارة الصحة بوالية ماريالند إرشادات محدثة عن كوفيد 2022يوليو    22في  

للحجر الصحي ما لم يكونوا متورطين في تفشي المرض.  كان على األشخاص المرتبطين بتفشي    19-األشخاص المصابين بكوفيد 

 مركز، ألغى  2022أغسطس    11( للحجر الصحي.  في  CDC) لوقاية منهااض واألمرا  مركز مكافحةادات  المرض اتباع إرش

( مطلب األشخاص المعرضين للحجر الصحي.  تم تحديث إجراءات المدارس الحكومية CDC) لوقاية منهااض واألمرا مكافحة

زلهم بسبب المرض من الوصول إلى الموارد التعليمية  في مقاطعة بالتيمور لتعكس أحدث التوجيهات.  سيتمكن الطالب الذين تم ع

 (. يمكن تنسيق دعم التدريس من خالل مدرسة الطالب. Schoologyمن خالل نظام إدارة التعلم )

 

 العزل 19- الوصول إلى التعليمات: كوفيد 
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 عندما: يُستبعد الطالب من التعليمات وجًها لوجه 

 . 19- لكوفيد يتم الكشف عن نتيجة اختبارهم اإليجابية  •

 . 19-يكون لديهم أعراض كوفيد  •

 : الوصول التعليمي سيناريوهات 

 اليوم: فرد و/أو مجموعة صغيرة من الطالب الذين ليسوا في الفصل نفسه طوال 

منتشرون عبر العديد من المعلمين جميع المستويات )االبتدائية، والمتوسطة، والعالية(، وغير ذات الصلة، والطالب   •

 والصفوف. 

و/أو طباعة المواد للطالب خالل اليوم الدراسي. يتضمن   Schoologyيتم توفير العمل غير المتزامن من خالل   •

 المناهج الدراسية.   ذلك استخدام المحتوى الرقمي الذي يواجه الطالب من 

 التواصل: 

. تظل هذه التحديثات منشورة 19- ستتواصل المنظومة المدرسية مباشرة مع المجتمع حول إجراءات وتوقعات مكافحة عدوى كوفيد 

موقع   المدرسية.  19-كوفيد على  إرساال  للمنظومة  المدرسة مسؤولة عن  فإن   ، إيجابية  العائالت   تصالإذا ظهرت حاالت  إلى 

 والموظفين. يوثق هذا االتصال جميع الحاالت التي تحدث خالل يوم معين.  

 

 : 19- بسبب عدوى كوفيد   العزل طريقة التدريس المصممة لمواصلة التعلم لجميع الطالب في 

للطالب في العزل من خالل نسبة الطالب إلى الجهاز في المدارس الحكومية في مقاطعة   سيتم توفير الدعم التكنولوجي والتعليمي

. يأخذ الطالب أجهزتهم بشكل  12المعمول بها حاليًا لجميع الطالب في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف    1:  1بالتيمور  

بجهازهم في المنزل  الحكومية في مقاطعة بالتيمور االحتفاظ    روتيني ذهابًا وإيابًا من المدرسة والمنزل يوميًا. يمكن لطالب المدارس

وإرسال المهام وإجراء التقييمات والوصول إلى    Google Meetsأثناء فترة العزل للوصول إلى الموارد التعليمية والمشاركة في  

 . Schoologyالدرجات المسجلة من خالل االستفادة من نظام إدارة التعلم الخاص بنا،  

 . 5120مسؤولون عن تزويد الطالب المنعزلين بالعمل الذي فاتهم وفقًا لقاعدة المشرف  المعلمون

يتم عزل الطالب،  المدرسة. باإلضافة إلى ذلك، عندما  التعلم عبر اإلنترنت لمنظومة  إدارة  المهام على نظام  يجب تحميل هذه 

تاحة ألطفالهم. فرص التدريس هذه هي الوقت الذي يمكن ستتواصل المدارس مع العائالت فيما يتعلق بفرص التدريس المتنوعة الم

 فيه للطالب تلقي الدعم في المهام المقدمة لهم من قبل معلمهم أو تصحيح المهارات التي فاتتهم أثناء الغياب. 

 

 : العزل الموظفون الذين سيدعمون تعليم الطالب في 

لدعم   المعلمين في كل مدرسة  تعيين  يتم  الفردية.   احتياجات مجتمعاتهم  تلبي  التي  التدريس  بتطوير فرص  المدارس  ستقوم 

التعلم االفتراضي   للتوثيق ولضمان تعويض  الطالب من خالل  للمنظومة  المعلمين األفراد  توفير أسماء هؤالء  يتم  جلسات. 

 المعلمين عن وقتهم.  
  

https://www.bcps.org/covid19
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والبر  الموظفين  ) دعم  خدمة  خطط  لديهم  الذين  للطالب  » 504وتوكوالت  الفردي  التعليم  برنامج   ،IEP  خالل إلخ..(   ،»

 فترات العزل: 

( للطالب ذوي اإلعاقة لتلبية االحتياجات FAPEتواصل المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور تقديم تعليم عام مالئم مجاني ) 

الدعم   خالل  من  طالب  لكل  والصحة الفريدة  االتصال،  ومهارات  األكاديمي،  نموهم  على  إيجابي  بشكل  للتأثير  والخدمات 

 (. IEPالعاطفية/السلوكية، والعقلية، والبدنية على النحو المحدد في برنامج التعليم الفردي )

التعليم العام و/أو  ( تعليم الطالب ذوي برامج التعليم الفردي مع موظفي BCPSستدعم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) 

موظفي التعليم الخاص، وموظفي الدعم، ومقدمي الخدمات ذات الصلة الضروريين لتلبية االحتياجات الفريدة المحددة في خطط  

 التعليم الفردية الخاصة بهم أثناء العزل. 

واحدة أو أكثر في مجموعة متنوعة    من خالل تنفيذ إستراتيجية  العزل ( التعليمات في  IEPsقد يتلقى طالب برامج التعليم الفردي )

من اإلعدادات بناًء على احتياجات الطالب. باإلضافة إلى الدعم والخدمات المقدمة للطالب في بيئات تعلم التعليم العام، قد يقدم  

المرئية حسب  المعلمون دعائم مرئية للتعلم االفتراضي، بما في ذلك دعم االتصال، والدعم السلوكي )أوالً/بعد ذلك(، والجداول  

أيام من العمل/الدروس غير المتزامنة مع توجيهات الفيديو التي يمكن   10عند االقتضاء، يمكن للمدرسين إنشاء بنك لمدة  الحاجة.  

 الطالب. أن تكون جاهزة في أي وقت لدعم 

ات لتلبية احتياجات الطالب. يمكن للطالب الذين يتم دعمهم في بيئة تعليمية خاصة استخدام مجموعة متنوعة من األساليب واألدو

قد يزود المعلمون اآلباء بقصة اجتماعية للتعلم عبر اإلنترنت في المنزل والبقاء في "العزل". يمكن تقديم الدعم المستمر للوالدين 

 من خالل طريقة التدريب حيث تساعد العائالت أطفالهم على التعلم في بيئة المنزل.

  Unique Learning Systemsالتابع لـ    Schoologyن من خالل لوحة معلومات الطالب أو  قد يتلقى الطالب عماًل غير متزام

 أو قد يتلقون أعمااًل بالورق/بالقلم إلكمالها خالل اليوم الدراسي. قد يرسل المعلم األدوات اليدوية وحزم الورق لدعم التعليمات.

( للطالب لتوفير وصول عادل إلى التعلم. يمكن للمدرسين استخدام IEPsسيتم تنفيذ التسهيالت المحددة في برامج التعليم الفردي )

Kurzwell( أو غيرها من منصات تحويل الكالم إلى نص للطالب مع تحديد الكالم إلى نص في برامج التعليم الفردي ،IEPs  )

تصاالت إضافية مع العائالت من الخاصة بهم. سيتم توفير األحكام المتعلقة بالخدمات ذات الصلة في نموذج افتراضي، وستتوفر ا 

 خالل المؤتمرات الهاتفية. 

 يمكن توفير مساعدي التدريس وغيرهم من دعم الكبار تحت إشراف وتوجيه معلم أو مدرس مسجل.

من الوصول إلى الموارد التكميلية من خالل أنظمة  19- الذين تغيبوا بسبب عزل كوفيد (IEPsسيتمكن طالب برامج التعليم الفردي )

وحزم العمل كما هو مقدم من قبل المدارس الفردية والمعلمين و/أو مقدمي الخدمات ذوي الصلة.    Schoologyالتعلم الفريدة و  

ين يقدمون التعليم  واألفراد الذ الطالب ( بما يتفق مع الحاجة إلى حماية صحة وسالمةFAPEسيتم توفير تعليم عام مالئم مجاني )

 الخاص والخدمات ذات الصلة. 
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 التواريخ الرئيسية    
 

 9و 6يوم الدخول المبكر: الصفوف  - 2022أغسطس  25 •

 12- 1اليوم األول من المدرسة: الصفوف  - 2022أغسطس  29 •

 الروضة   أول يوم كامل في -   2022أغسطس    31 •

 

 

 خدمات الغذاء والتغذية

الحكومية في مقاطعة بالتيمور أن توفير الوجبات هو دعم أساسي للعديد من طالبنا.  وستستأنف خدمة الوجبات  تدرك المدارس  

المدرسية مع استقبال الطالب لوجبات غداء ساخنة وباردة من خالل خطوط التقديم في مقاصف المدرسة. سيتم دمج إجراءات 

)مراكز مكافحة   CDCنتجات معدات الوقاية الشخصية وفقًا إلرشادات  التشغيل القياسية المتعلقة بالصرف الصحي واستخدام م

األمراض والوقاية منها( ومتاحة لجميع موظفي المقصف المشاركين في إعداد الطعام وتقديمه. سيكون نظام دفع الوجبات غير 

 النقدية متاًحا لجميع العائالت. 

 

    خدمات النقل

 

مقاطعة بالتيمور بالنقل اآلمن للطالب عندما تقدم المدارس تعليًما شخصيًا. ستوفر المدارس  تلتزم المدارس الحكومية في  

، وبما  3420و    3410الحكومية في مقاطعة بالتيمور خدمات النقل على النحو المحدد في قواعد وسياسات مجلس التعليم  

خيارات واإلجراءات للطالب الذين يذهبون من  . تحدد سياسات وقواعد المجلس هذه ال 19- يتوافق ويتفق مع إرشادات كوفيد 

الوقائية على كل مركبة مدرسية تخدم   الصيانة  للسالمة وفحص  تفتيش سنوية  المدرسة. يجب إجراء ثالث عمليات  وإلى 

النقل   لوزارة  التابعة  النقل  بإدارة مركبات  الخاصة  الفحص  للوائح ومعايير  وفقًا  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس 

(. عالوة على ذلك، سيجري المشغلون عمليات تفتيش قبل وبعد الرحلة، وفقًا لإلجراء  COMARقانون لوائح ماريالند ) و 

في   الطالب  عدد  لتقليل  أمكن،  إذا  المدرسة،  إلى  أطفالهم  اصطحاب  أو  السيارة  قيادة  على  العائالت  تشجيع  يتم  العادي. 

 تالية أثناء النقل: الحافالت. سيتم استخدام استراتيجيات التخفيف ال 

 

أثناء الخدمة  • ستتم مراجعة إجراءات تنظيف وتعقيم الحافالت المدرسية مع السائقين والمرافقين كجزء من تعليماتهم 

 الدراسي. استعدادًا للخدمة في هذا العام 

أوقات االزدحام في   • أقنعة للوجه كممارسة صحية شخصية. خالل  السائقون والمرافقون  يتم تشجيع قد يرتدي  النقل، 

ارتداء   19-السائقين والقائمين بشدة على تبني هذه الممارسة. سيُطلب من السائقين والمرافقين المصابين بعدوى كوفيد 

سلبيًا وفقًا إلرشادات    19-قناع وجه عند العودة إلى العمل وخالل اليوم العاشر بعد اإلصابة، ما لم يكن لديهم اختبار كوفيد 

 ماريالند. وزارة الصحة في 

يتم تشجيع جميع الطالب والموظفين بشدة على  • يمكن للطالب اختيار ارتداء قناع الوجه كممارسة صحية شخصية. 

 في المجتمع. 19-ارتداء قناع الوجه في أوقات ارتفاع اإلصابة بكوفيد 

لمثال، يمكن فتح فتحات السقف  سبيل ا باستثناء األحوال الجوية السيئة، ستعمل الحافالت لدعم تدفق الهواء والتهوية. على   •

 والنوافذ أثناء التشغيل.

  



10 

  2022  أغسطس  تم التحديث في:   2023-2022فتح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور: خطة إعادة 

  

 

سيتم توفير أدوات التنظيف والتعقيم لكل حافلة. كجزء من فحص ما بعد الرحلة، سيقوم السائقون بتنظيف وتطهير جميع األسطح 

طالب ذوي اإلعاقة على فترات  عالية اللمس كما هو موضح أدناه. باإلضافة إلى ذلك، سيتم أيًضا تنظيف وتعقيم معدات السالمة لل

 منتظمة. سيشمل التنظيف رش ومسح األسطح التالية:

 

 األبواب من الداخل والخارج، مع التركيز على مقابض  -باب الخدمة  •

   الصعود( الدرابزين وجدار الحاجز واالندفاع )حيث يلمس الطالب عادة أثناء  •

جميع المفاتيح، المقابض، ذراع نقل السرعات،  -مقعد السائق، حزام األمان، عجلة القيادة، أدوات تحكم السائق  •

 إشارات االنعطاف، فرامل الطوارئ )باستثناء مكبح القدم(

 وخلفي( قيعان المقعد، وظهر المقعد )علوي، أمامي  -جميع المقاعد  •

 والنوافذ الجدران الجانبية  •

 فتحة السقف  مقابض  •

 باب الطوارئ الخلفي والمقبض •

مقبض باب الرفع، وجهاز التحكم في الرفع، وقضبان الرفع، وحزام األمان، وكابل الباب، إن أمكن،  •

 الحافلة: وسيشمل التطهير رش المناطق التالية من

 وخلفي( قيعان المقعد، وظهر المقعد )علوي، أمامي  -جميع المقاعد  •

جميع المفاتيح، المقابض، ذراع نقل  -مقعد السائق، حزام األمان، عجلة القيادة، أدوات تحكم السائق  •

 السرعات، إشارات االنعطاف، فرامل الطوارئ )باستثناء مكبح القدم(

 الصعود( اع )حيث يلمس الطالب عادة أثناء الدرابزين وجدار الحاجز واالندف •

 
 

 خدمات التكنولوجيا

ومع استمرار التعلم الشخصي كنموذج التسليم األساسي للتعليم، سيعود الدعم التكنولوجي   2023-2022مع بدء العام الدراسي  

( بتنفيذ الدعم عن DoITتكنولوجيا المعلومات )إلى نموذج ما قبل الجائحة للدعم في الموقع مع العديد من اإلضافات. سيقوم قسم  

بعد لتقديم الدعم في الوقت المناسب، حتى للطالب بشكل شخصي. باإلضافة إلى ذلك، ستحافظ المدارس الحكومية في مقاطعة  

من مرحلة ما قبل الحضانة إلى الصف الثاني عشر. سيستمر الطالب الذين اختاروا المشاركة   1:  1بالتيمور على نسبة األجهزة  

 اضي في تلقي الدعم عن بُعد. في التعلم االفتر

 الخطة  متطلبات 

( للتعليم،  MSDEوخطة التعافي الخاصة بوزارة التعليم بوالية ماريالند )(  Maryland Togetherلمعًا من أجل ماريالند )  وفقًا

 افي الخاصة بها. فيما يلي قائمة باألمور غير القابلة للتفاوض والتي يجب على كل منظومة مدرسية محلية تضمينها في خطة التع

 على المنظومة المدرسية:  يجب 

 . 2022  أغسطس  15نشر خطط التعافي )األولية( بحلول  .1

    تضمين خطة حقوق الملكية للمنظومة في خطة التعافي الخاصة بها. .2

 أصحاب الشأن في خطة التعافي.  مجموعة إنشاء  .3

العام الدراسي، وتحديد الثغرات في التعلم، وإعداد مسار تحديد مكان الطالب من الناحية التعليمية في وقت مبكر من   .4

 للنجاح التعليمي والتعافي.

  التأكد من تدريس معايير كلية ماريالند والجاهزية المهنية في جميع مجاالت المحتوى واتباع أطر عمل الوالية لكل محتوى.  .5
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قانون إعادة التأهيل، والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي من    504االلتزام بقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، القسم   .6

 اإلعاقة.

(، ووزارة الصحة بوالية ماريالند، وإرشادات MSDEاتباع اإلجراءات التي طورتها وزارة التعليم بوالية ماريالند ) .7

 . 19-( للفرد الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية لكوفيد CDCوقاية منها )من مراكز مكافحة األمراض وال

اتباع بروتوكوالت السالمة الخاصة بجمع المواد، وتنظيف المدارس والمرافق، والتنظيف اليومي، والتغذية على النحو   .8

الصحة في ماريالند وتوجيهات ( بالتعاون مع وزارة  MSDEالمنصوص عليه من قبل وزارة التعليم بوالية ماريالند )

 (.CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها )

 من وإلى المدرسة. اتباع بروتوكوالت النقل اآلمن للطالب  .9

 تطوير نظام لمراقبة وتتبع الحضور عند مشاركة الطالب في التعلم عن بعد. .10

 اتصال.  خطة تطوير  .11

 . التعافي في تطوير خطة  19-استخدام قائمة مراجعة كوفيد  .12

( أللعاب MPSSAAمواءمة القرارات المحلية الستئناف خارطة طريق المدارس الثانوية العامة بوالية ماريالند ) .13

 القوى بين المدارس ووزارة التعليم بوالية ماريالند وقرارات منظومة التعليم المحلية والصحة والسالمة.

 

 

 وخطة إعادة الفتح خطة استمرارية التعلم 

 
، نفذت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور خطة استمرارية التعلم كما هو مطلوب  2020اإلغالق الطارئ في ربيع عام  خالل  

على الدروس المستفادة من استمرارية تنفيذ   2020من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة. تم بناء خطة إعادة الفتح لخريف  

لتعلم أدوار الموظفين ومسؤولياتهم، ومنهجيات التدريس، وتحديد أشكال الدعم لمجموعات  خطة التعلم. تضمنت خطة استمرارية ا

)على سبيل المثال، الطالب ذوي اإلعاقة، والطالب الذين يعانون من التشرد، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب   المختلفة   الطالب

على أساس خطة استمرارية   2020. بنيت خطة إعادة الفتح لخريف  الموهوبين والمتفوقين(، وكذلك كعينة لجداول الطالب والمعلم

، تم تصميم نهج المدارس الحكومية في مقاطعة  2021-2020التعلم ووسعت منها كأساس. كما هو مفصل في خطة إعادة الفتح  

مدرسة االفتراضية وتطورت بالتيمور للتعليم االفتراضي لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وإرشادات قوية لجميع الطالب أثناء ال

 2021-2020وخطط إعادة الفتح للفترة    2020إلى نموذج تعليمي مختلط ومتزامن. مجتمعة، تُظهر خطة استمرارية التعلم لربيع  

 استمرارية الخدمات والدعم  2022-2021وللفترة 

 

وخطط   ستظل خطة استمرارية التعلم  النحو،(. على هذا  BCPSمتاح لجميع متعلمي المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) 

منشورة على موقع الويب العام، باإلضافة    2021-2022  و    2020-2021      إعادة فتح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور

ارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور . باإلضافة إلى ذلك، ستتم مراجعة خطط إعادة فتح المد 2023-2022إلى خطة إعادة الفتح  

(BCPS وتحديثها كل ستة أشهر حتى عام )2024. 
  

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Covid19/05032021_BCPS_Reopening_Plan_MSDE.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Homepage/Updated%20March%202022%20BCPS%20Reopening%20Plan%20(2b).pdf
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 للموظفين التعلم المهني 
 

المضمن في    ( أن الممارسة التعليمية تتحسن من خالل توفير التعلم المهنيBCPSتدرك المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

بالتيمور )  (  BCPSالوظيفة والذي يستهدف احتياجات الموظفين والطالب. على هذا النحو، تلتزم المدارس الحكومية في مقاطعة 

بتوفير التعلم المهني المستمر النظامي قبل بداية العام الدراسي. باإلضافة إلى ذلك، سيوفر مديرو المدارس التعلم المهني المستمر 

 للموظفين على أساس مستمر.في المدرسة 

 الموظفين التعلم المهني لجميع 

في بداية العام الدراسي، سيتلقى الموظفون تدريبًا على الصحة والسالمة من ممرضات المدارس والذي سيقدم نظرة عامة على 

 الشاملة.  19-ممارسات مكافحة عدوى كوفيد 

 

 البدالء  والمعلمين التعلم المهني للمعلمين 

خالل يوم الدراسة المهنية على نطاق المنظومة، تم تجميع المعلمين ليلعبوا أدوار الحضور وتم توفير التعلم المهني من خالل إما 

سيتم تضمين استراتيجيات لدعم تسريع التعلم في جميع التعلم المهني الذي يركز    العاملين في المدرسة.  الموظفين المكتب المركزي أو  

 . 2023-2022م الدراسي  على المحتوى للعا 

 

 للمدرسين المساعدين التعلم المهني 

سيتم تصميم وحدات التعلم المهنية التي تم إنشاؤها لمعلمي الفصول الدراسية لدعم أداء المدرسين المساعدين في مسؤولياتهم. سيتم 

هات المعلمين. سيعزز التعلم المهني الموجه  إصدار أجهزة للمعلمين وتوفير الدعم التعليمي والعاطفي االجتماعي المستمر وفقًا لتوجي

 إلى اختصاصيي التوعية المستمرة الدعم عالي الجودة للطالب.

 

 الدعم  لموظفي التعلم المهني 

التي   للمسؤوليات  المصمم وفقًا  للوظيفة  المحدد  المهني  بالتعليم  الطعام  النقل والمرافق واألراضي وخدمات  سيتم تزويد موظفي 

 ل اآلمن للطالب وتوفير وجبات الطعام بشكل آمن.ينطوي عليها النق

 في المدرسة  للمسؤولين التعلم المهني 

ستوفر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور التعلم المهني المستمر لمديري المدارس ومديري المدارس المساعدين. سيتم تقديم  

يادة خالل الوباء، وقيادة تسريع التعلم، وتعظيم مشاركة  فرص شهرية من خالل جلسات مخصصة للمسؤولين في عملهم المستمر للق

قادة  المستمرة من  التعليقات  تحديد موضوعات إضافية من خالل  الموظفين والطالب. سيتم  الطالب ونجاحهم، وتعزيز رفاهية 

 المدارس وعمليات تسجيل الوصول مع الموظفين في إدارة المدارس والقيادة التنفيذية.
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 صاحب الشأن ومدخالت الموارد 
 

بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  تعافي  الشأن، معلومات عن خطة  إلى جانب مدخالت صاحب  التالية،  الوثائق  قدمت 

(BCPS( تم تجميع هذه الخطة بالتعاون والتشاور مع فريق تصميم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور .)BCPS ؛ مجموعة)

)صاحب   بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  تعافي  في  والمدرسية؛  BCPSالشأن  والوالئية  الوطنية  المنظومة  قادة  (؛ 

 اآلخرين.  والخبراء والمعلمين  

 (: خطة تعافي التعليم في والية ماريالند Maryland Togetherمعًا من أجل ماريالند ) •

 19-ائمة التحقق الخاصة بكوفيد الملحق أ لخطة تعافي التعليم في والية ماريالند: ق •

 (BCPSصاحب الشأن في خطة التعافي التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) مجموعة  •

 من: جلسات مشاركة صاحب الشأن المستمرة، بما في ذلك المدخالت   •

o ( االتحاد األمريكي لموظفي الدولة والمقاطعات والبلدياتAFSCMEمنظمة المدارس العامة لم ،) قاطعة بالتيمور

(، محترفي دعم التعليم في مقاطعة  CASE(، مجلس النهوض ودعم التعليم )BCPSOPEللموظفين المهنيين )

 (. TABCOورابطة المعلمين في مقاطعة بالتيمور ) (، ESPBCبالتيمور )

o  مدير أعمال(.  مدرس،  ولي أمر،  )طالب،  المجالس  االستشارية  للمشرف 

o  االستشارية التعليمية للمنطقة.  المجالس 

o   اللغة اإلنجليزية(. الذين يتعلمون  األكاديمية الدولية لقيادة أولياء األمور )أولياء أمور الطالب 

o المجلس االستشاري لمواطني التربية الخاصة   (SECAC .) 

o ( اللجنة االستشارية للمواطنين لتعليم الموهوبين والمتفوقينGTCAC.) 

o NAACP   طنية للنهوض بالملونين( )الجمعية الو . 

o  ماريالند. طاقم عمل من جامعة جونز هوبكنز وجامعة 

o  في مقاطعة بالتيمور. الصحة طاقم من وزارة 

o  19-أولياء األمور والطالب والموظفين من المجتمعات التي تأثرت بشكل غير متناسب بكوفيد . 

 

 

 المدارس ( إلعادة فتح BCPSبالتيمور ) المبادئ التوجيهية للمدارس الحكومية في مقاطعة 
 

( BCPS، تستخدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )2023-2022مع استمرار خطط إعادة الفتح لبدء العام الدراسي  

 المبادئ التوجيهية التي تعمل بمثابة عمود إنارة تُقارن به جهودنا. 

 مع نا وعائلتنا طالبنا وموظفي صحة ورفاهية وسالمةسنعمل على تعزيز  .1

 . التعلم   تعظيم

 المجتمع. وبناء  للتعلم االجتماعي العاطفي سنعطي األولوية  .2

 الطالب.   لجميع  تعليًما وتعلًما عالي الجودة سنقدم  .3

في التعليم من خالل استخدام الهياكل والدعم التي تستجيب للظروف التي تؤثر   التخفيف من عدم المساواةسنعمل على   .4

 على مجموعاتنا المتنوعة بناًء على البيانات. 

. على سبيل المثال، الطالب الذين يعانون  للطالب الذين هم في أمس الحاجة إليها سنقدم دعًما إضافيًا وفرًصا تعليمية متباينة   .5

 من انقطاع في الوصول إلى التعليم، والطالب ذوي اإلعاقة، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ، والطالب الذين يعيشون في فقر.  

وعائالتنا   .6 الكاملةسنزود طالبنا  المشاركة  من  المتنوعة  السكانية  المجموعات  تمكن  التي  من   بالموارد  واالستفادة 

 وذجنا التعليمي.نم
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( حول الصحة  BCPSبالنظر إلى هذه المبادئ التوجيهية، يتم تنظيم خطة إعادة فتح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

 والسالمة؛ تعليم وتعلم عالي الجودة ومنصف وداعم، والتعلم االجتماعي العاطفي، وبناء المجتمع.

 

 

 الصحة والسالمة
 

 العامة في مقاطعة بالتيمور  المدارس في  19-يدالتخفيف من التعرض لكوف

على موقع   (BCPSيمكن العثور على أحدث خطة تخفيف والتوجيهات الصادرة عن المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

( بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  اإلرشادات BCPSالمدارس  مع  لتتماشى  روتيني  بشكل  والموارد  الخطة  تحديث  (. سيتم 

 ( ووزارة الصحة في ماريالند.CDCالمحدثة من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )

في إرشاداته  في  منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مركز  به  أوصى  لما  ستعمل   2022مايو    وفقًا  العمل،  للمدارس/مواقع 

( مع استراتيجيات عالمية للوقاية من العدوى BCPSالمدارس/مواقع العمل التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

 موجودة دائًما؛19-وستقوم بوضع الممارسات الخاصة بفيروس كورونا في أولوياتها. ستكون بعض الممارسات الخاصة بكوفيد 

في المجتمع )كما أفاد به مركز مكافحة األمراض    19-ستتم إضافة بعض الممارسات األخرى بناًء على مستوى انتقال كوفيد 

والوقاية منها ووزارة الصحة بوالية ماريالند( وشدة المرض في مقاطعتنا )وفقًا لما أفاد به مركز مكافحة األمراض والوقاية 

 د.  منها ووزارة الصحة بوالية ماريالن

 ( ما يلي: BCPSتشمل إستراتيجيات الوقاية الشاملة لمكافحة العدوى التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

 تعزيز التطعيم،  .1

 تشجيع الطالب والموظفين على البقاء في المنزل عندما يمرضون، .2

 تعزيز التهوية الصحية في جميع المدارس،  .3

 الجهاز التنفسيتعزيز نظافة اليدين وآداب  .4

 توفير التنظيف اليومي لألسطح عالية اللمس والحفاظ على نظافة المباني.  .5

 

 ( ما يلي:BCPSالتي ستستخدمها المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )  19-تشمل الممارسات الخاصة بكوفيد 

 لدى الطالب والموظفين وتتبعها؛   19-اإلبالغ عن إصابات كوفيد  .1

 ؛19-إخطار الطالب والموظفين بالتعرض لكوفيد  .2

أيام  10والعدوى من المدرسة؛ طلب أقنعة الوجه لمدة  19-استبعاد الطالب والموظفين الذين يعانون من أعراض كوفيد  .3

ب والموظفين الذين يعودون بعد اإلصابة؛ السماح على األقل )حوالي أسبوع ونصف( بعد ظهور األعراض للطال 

 والموظفين الذين خضعوا الختبارات سلبية للعودة من غير قناع بعد اإلصابة؛للطالب المتعافين 

 ؛2023-2022توزيع مجموعات االختبار المنزلي )عبوتان( على كل موظف في المدرسة في بداية العام الدراسي  .4

 في المدرسة؛ 19-ي على الطالب الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد توزيع أدوات االختبار المنزل .5

 ؛ 19-توزيع أدوات االختبار المنزلي على جميع األشخاص المرتبطين بتفشي مرض كوفيد  .6

  

https://www.bcps.org/covid19
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( للحجر الصحي MDH( ووزارة الصحة فى مينيسوتا )CDCاتباع إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ) .7

 يرتدون القناع؛ 19-كوفيد وجعل األشخاص المعرضين ل

 توفير أقنعة الوجه في جميع المدارس والمكاتب؛ و .8

مرتفعة بحسب تقدير مراكز مكافحة   19-تشجيع ارتداء القناع على مستوى العالم عندما تكون معدالت اإلصابة بكوفيد  .9

 (. CDCاألمراض والوقاية منها )

 

لمراكز مكافحة   المحدثة  )تماشيًا مع اإلرشادات  الحكومية في CDCاألمراض والوقاية منها  المدارس  تتطلب  لن  للمدارس،   )

مقاطعة بالتيمور بعد اآلن ارتداء القناع أو التباعد الجسدي. كما هو مذكور أعاله، ستتوفر األقنعة في كل مدرسة لألشخاص الذين  

رتفع على الصعيد المجتمعي في مقاطعة بالتيمور  م  19-يختارون ارتدائها وسيتم تشجيعهم بشدة عندما يكون معدل اإلصابة بكوفيد 

(. ستستمر ممرضات المدارس في تقديم التدريس والتذكير للطالب CDCبحسب تقدير مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

اليدين متاًحا   والموظفين بشأن غسل اليدين وآداب التنفس. سيتم دائًما تزويد الحمامات بالصابون والمناشف الورقية. سيكون معقم

المدارس الحكومية في   بما في ذلك خارج كل مقصف. ستواصل  الفور،  فيها الصابون والماء على  يتوفر  التي ال  في األماكن 

. سيتم تنظيف األسطح 2022-2021( ممارسات التنظيف والتهوية المعمول بها خالل العام الدراسي  BCPSمقاطعة بالتيمور )

. ستوفر المرشحات في وحدات  19-جراثيم من الدرجة األولى في المستشفيات وهو فعال ضد كوفيد عالية اللمس يوميًا بمبيد  

 التهوية أعلى ترشيح معتمد للوحدة. سيتم وضع أجهزة تنقية الهواء في جميع األجنحة الصحية والغرف الرياضية.

للمدارس، لن تركز المدارس الحكومية في مقاطعة  (  CDCتماشياً مع اإلرشادات المحدثة لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

بعدوى كوفيد  فإن اإلبالغ عن جميع حاالت اإلصابة  ذلك،  من  بدالً  المخالطين.  أثر  اقتفاء  بعد اآلن على  سيمكن   19-بالتيمور 

ا في موجودً   19-المنظومة من تقديم إخطار فوري وشامل للطالب واألسر والموظفين عندما يكون شخص مصاب بعدوى كوفيد 

المدرسة. ستستمر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور في مطالبة الطالب والموظفين بالعزل بشكل مناسب بما يتماشى مع  

 (.CDCأحدث إرشادات من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )

في مواقع   19-بالتيمور لتقديم لقاحات كوفيد تواصل المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور التعاون مع وزارة الصحة في مقاطعة  

، ستذهب العيادة المتنقلة التابعة لوزارة الصحة إلى العديد من المدارس ومهرجانات افتتاح  2022المدارس.  خالل صيف عام  

لكوفيد  والمعززة  األولية  اللقاحات  لتقديم  بالتيمور  19-المنظومة  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  اشترت  مجموعة   500,000. 

الدراسي.    العام  بداية  في  الموظفين  االختبار على  توزيع مجموعات  األوجه.  سيتم  متعددة  االختبار  لدعم خطة  منزلية  اختبار 

أخيًرا، سيخضع جميع  اختبار.   المدرسة مجموعة  الذين تظهر عليهم األعراض في  الطالب  ذلك، سيتم إعطاء  إلى  باإلضافة 

 الختبار وسيُطلب منهم االختبار قبل اليوم الدراسي التالي.  19-يد األشخاص المعنيين في تفشي كوف 

الخاصة بنا وهي وثيقة يتم نشرها على  Safety is our True Northتنعكس تفاصيل إضافية عن هذه الخطط في وثيقة 

 . 19-بكوفيد صفحة ويب المنظومة الخاصة 

  

https://www.bcps.org/covid19
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   والحجر الصحي والعزل 19-األسئلة الشائعة حول اختبار كوفيد 

 19-األسئلة الشائعة للموظف: التعرض لكوفيد 

    جابياإلي  19-اختبار كوفيد  -األسئلة الشائعة للموظف 

 

 واألمن السالمة 

 

لتعزيز سالمة وأمن أي موظف يعمل في مواقع المدرسة، يجب أن يقتصر زوار المباني المدرسية على األعمال التي يجب أن  

تتم بشكل شخصي. تم وضع خطط وإجراءات الطوارئ وقد استأنف موظفو المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور تدريبات 

 لخطط الطوارئ القائمة على الموقع.السالمة وفقًا 

إنشاء الطالب  تم  الشخصية    دليل  الدراسية  الفصول  إدارة  ودعم  اإليجابي  السلوك  لتعزيز  المحدثة  السلوك  قواعد  ومدونة 

واالفتراضية. تم تخصيص وظائف مساعد سالمة الطالب للمدارس الثانوية بناًء على التحاقهم بالمدارس التي تستقبل من اثنين  

اء منصب إضافي وهو مدير سالمة المدرسة لتوفير دعم استباقي  إلى خمسة موظفين لدعم المناخات المدرسية اإليجابية. تم إنش

 سريع ودعم استجابة للمدارس.   

 
 منصف وداعم  تعليم وتعلم عالي الجودة و

 

التي تنص بوضوح على    Equity  0100( بسياسة مجلس التعليم  BCPSتسترشد المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) 

الضمنية وأن هويات الطالب لن تتنبأ أو تحدد مسبقًا نجاحهم في المدرسة. وينص كذلك على  أن تحقيق العدالة يعني التحيزات  

الجنسية )بما في ذلك   الخاص، والجنس، واإلثنية، والتوجه الجنسي، والهوية  التعليم  القائمة على العرق، وحالة  الفوارق  أن 

 ( اإلنجليزية  اللغة  متعلم  الجنس(، وحالة  الوضع االجتماعي واالقتصادي غير مقبولة  (، وحالة  ELLالتعبير عن  أو  الهجرة 

المجتمعية   العوامل  أن  حين  في  ذلك،  على  عالوة  تحقيقها.  يمكنهم  الطالب  جميع  بأن  االعتقاد  مع  مباشر  بشكل  وتتعارض 

المدرسي معالجة    والتاريخية المعقدة تساهم في عدم المساواة التي يواجهها طالبنا، بدالً من إدامة التفاوتات، يجب على النظام 

الظلم والتغلب عليه من خالل تزويد جميع الطالب بفرصة النجاح. يتضمن اإلنصاف التعليمي تزويد كل طالب بما يحتاجه  

لمساعدته في الوصول إلى إمكاناته وإعداده للكلية و/أو المهن. باستخدام نهج قائم على البيانات كما هو محدد أدناه في قسم  

جنبًا إلى جنب مع النظام المدرسي النموذجي المتدرج للدعم بما في ذلك عمليات التعاون الجماعي لـ    التخفيف من الحواجز 

SST    و الطالب(  دعم  والتعليمي  IEP)فريق  التكنولوجي  الدعم  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  ستستهدف   ،

ن يواجهون مشكلة في االنخراط في البرنامج التعليمي.  والبرنامجي للطالب واألسر الذين هم في أمس الحاجة إليهم و/أو الذي 

ستستمر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور في توفير الموارد التكنولوجية والدعم اإلضافي للطالب الذين هم في أمس  

المتأثرون بشك  احتياجاتهم اإلنصاف هم طالبنا  تتطلب  الذين  الطالب  بين هؤالء  الدعم. من  إلى هذا  ل غير متناسب  الحاجة 

بأوجه عدم المساواة الهيكلية، والطالب ذوي اإلعاقة، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب الذين يعيشون في فقر ويعانون من  

الفقر، والطالب الذين يعانون من التشرد، والطالب الموهوبين الذين يحتاجون إلى صرامة أكاديمية إضافية، والطالب الذين  

. يمكن أيًضا إعطاء اعتبار  2020عدم المشاركة التربوية خالل استمرارية التعلم التي بدأت في مارس    يعانون من نقص أو 

السابع   والصف  السادس  والصف  األول  والصف  األطفال  روضة  التالية:  االنتقالية  الصفوف  مستويات  في  للطالب  إضافي 

 . 2021ويونيو    2020ي حدثت بين مارس  والصف التاسع والصف العاشر مع مراعاة تجارب التعلم المتقطعة الت 

  

https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/PPS/STUDENT%20HANDBOOK%2021-21/BCPS%20Student%20Handbook%202022-2023%20(Final%20Version%20sent%20to%20Printer).pdf
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 504  توفير التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة والقسم

العامة ) بالتيمور  تنتقص من  BCPSستلتزم مدارس مقاطعة  الوطنية ال  بأن األزمة الصحية  تقر  التي  الفيدرالية  ( باإلرشادات 

وتكافؤ الفرص في الخدمات التعليمية مثل أقرانهم من غير (  FAPEحقوق الطالب ذوي اإلعاقة في تعليم عام مالئم مجاني )

من قانون إعادة التأهيل )القسم   504(، القسم  IDEAالمعوقين، على النحو المطلوب بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )

األمريكيين ذوي اإلعاقة (. بموجب العنوان الثاني من قانون  ADA(، والباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )504

(ADA الواليات حكومات  وأنشطة  وخدمات  برامج  في  للمشاركة  متساوية  بفرصة  اإلعاقة  ذوو  الطالب  يتمتع  أن  يجب   ،)

أو  السياسات  على  معقولة  تعديالت  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  ستجري  منها.  واالستفادة  المحلية  والحكومات 

ندما تكون التعديالت ضرورية لتجنب التمييز على أساس اإلعاقة للطالب والموظفين ومقدمي الرعاية الممارسات أو اإلجراءات ع

 كما يقتضي القانون. 

( للطالب ذوي LRE( في بيئة أقل تقييدًا )FAPEتواصل المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور تقديم تعليم عام مالئم مجاني ) 

( لكل IEP( المحددة لبرنامج التعليم الفردي )LRE( في البيئة األقل تقييدًا )FAPEئم مجاني )اإلعاقة. سيتم توفير تعليم عام مال

األكاديمي ومهارات االتصال   نموهم  للتأثير على  المصممة  الدعم والخدمات  توفير  الفريدة من خالل  االحتياجات  لتلبية  طالب 

( بما يتوافق مع الحاجة إلى حماية  FAPEليم عام مالئم مجاني )والصحة العاطفية/السلوكية والعقلية والجسدية. سيتم توفير تع

 صحة وسالمة الطالب واألفراد الذين يقدمون التعليم العام والتعليم الخاص والخدمات ذات الصلة. 

 

 الخاص  التعليم 

والخدمات ذات الصلة ويدعمون كالً  سيستمر الطالب ذوو اإلعاقة في مدارس مقاطعة بالتيمور العامة في تلقي التعليم الخاص 

للخدمات   الكاملة  السلسلة  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  ستقدم  االفتراضي.  التعلم  برنامج  في  و/أو  الشخص  من 

النهارية   المدرسة  برنامج  أو معظمه،  اليوم  العام لجزء من  التعليم  برنامج  في  بالكامل  المثال، مدرجة  التعليمية )على سبيل 

خاصة(؛ التعليمات األساسية متوافقة مع معايير مستوى الصف؛ الخدمات ذات الصلة؛ المساعدات والخدمات والدعم التكميلي  ال 

بما في ذلك معدات/خدمات التكنولوجيا المساعدة؛ وتعليمات مصممة خصيًصا في مجموعة متنوعة من نماذج التسليم البديلة  

م وخدمات التعليم الخاص داخل الفصول الدراسية والمجموعات الصغيرة واإلعدادات  لتلبية احتياجات الطالب. سيتم تقديم دع 

( المتعلقة بالتعليم األساسي وتوفير الوقت مع أقران التعليم العام وفقًا  IEPالفردية لضمان دعم أهداف برنامج التعليم الفردي ) 

 لبرامج التعليم الفردية للطالب.  

 

ت في الحياة األكاديمية والسلوكية والوظيفية واالستراتيجيات في مجموعة صغيرة أو بيئة فردية.  قد يتلقى الطالب تعليمات/تدخال

 ستقدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور الخدمات ذات الصلة )على سبيل المثال، الكالم، 

 

المساعد والتكنولوجيا  االجتماعي،  والعمل  والرؤية،  الطبيعي،  والعالج  المهني،  المجموعات  العالج  أو  األفراد  خالل  من  ة( 

الصغيرة، والزيارات عن بعد، أو الخدمات داخل الفصل. سيعمل معلمو التربية الخاصة ومقدمو الخدمات مع موظفي المدرسة 

 لتطوير جداول زمنية تسمح بشكل تعاوني بتنفيذ التدخالت التعليمية/السلوكية والخدمات ذات الصلة طوال اليوم التعليمي.
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برنامج  سي وتقييم  إجراؤه   Child Findكون فحص  ويتم  متاًحا  إلى خمس سنوات  ثالث  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  للطالب 

افتراضيًا وشخصيًا. تشمل إجراءات الفحص والتقييم مقابلة مطولة مع الوالدين، ومراجعة استبيان معلم الروضة ووثائق أخرى 

بما في ذلك مقاييس تقييم الوالدين، بشكل افتراضي، عندما يكون ذلك ممكنًا، بالنظر عند توفرها. يتم تطبيق المقاييس الموحدة،  

إلى معايير كل تقييم واالحتياجات الفردية للطالب. التقييمات التي يتم إجراؤها من قبل المعالجين المهنيين والمعالجين الفيزيائيين 

الصلة يمكن إجراؤها شخصيًا أو افتراضيًا. قد تشمل التقييمات وأخصائيي أمراض النطق/اللغة ومقدمي الخدمات اآلخرين ذوي  

مقابالت الوالدين، ومالحظات الطالب والتدابير الموحدة حسب االقتضاء. يمكن النظر في التقييمات الشخصية ويجب أن تفي 

 بجميع بروتوكوالت الصحة والسالمة المعمول بها. 

 

 504القسم  خطط تنفيذ 

( في كل مدرسة. ستستمر المدارس  SSTللطالب كجزء من عملية فريق دعم الطالب )  504وتنفيذ ومراقبة خطط القسم  يتم تطوير  

، سواء بشكل شخصي أو افتراضي حسب االقتضاء، للتخطيط للطالب المسجلين في برنامج التعليم العام SSTفي عقد اجتماعات  

. ستضمن 504الطالب ذوي اإلعاقة الذين تم تحديد أهليتهم بموجب القسم  الذين قد يكون لديهم احتياجات معقدة، بما في ذلك  

على وصول متساٍو إلى برنامج وخدمات التعليم   504المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور حصول الطالب الذين لديهم خطط  

دئ التوجيهية الفيدرالية. سيتم توفير  العام، سواء شخصيًا أو عبر نموذج التعلم االفتراضي، بما يتوافق مع خطة الطالب والمبا

 .   504فيما يتعلق بخطط القسم  SSTالتعلم والتوجيه المهني لرؤساء 

 

 ( ESOL) متحدث اللغة اإلنجليزية الناطق بلغات أخرى 

اإلنجليزية المتحدثون  سيتم توفير الدعم والخدمات التعليمية لمتحدثي اللغة اإلنجليزية الناطقين بلغات أخرى. سيستمر مدرسو اللغة  

باللغات األخرى في تدريس فصول ومقررات اللغة اإلنجليزية الخاصة بلغات أخرى بشكل شخصي وللطالب في برنامج التعلم 

الذين هم مدرسون مساعدون دعًما فوريًا خالل  باللغات األخرى  المتحدثون  اللغة اإلنجليزية  بينما سيقدم مدرسو  االفتراضي، 

وأثناء التدريس المباشر في برنامج التعلم االفتراضي، في فصول التعليم العام. سيستمر توفير موارد االتصال التوجيه الشخصي 

( ترجمة المراسالت الرسمية إلى اإلسبانية واللغات 1للطالب وأولياء األمور. تشمل هذه الموارد، على سبيل المثال ال الحصر: )

م المترجمة باللغات األكثر استخداًما لدينا حتى يتمكن اآلباء من الوصول إلى المدارس  ( تطوير مستندات الدع2األخرى إن أمكن؛ )

( توفير خطوط  3أدوات التعليم األخرى؛ )و   Google Meetو    Schoology( و  BCPS Oneالحكومية في مقاطعة بالتيمور )

واألردية والصينية  اإلسبانية  باللغات  منتظمة  افتراضية  عمل  وساعات  صوتي  )بريد  )األسئلة 4؛  المكتوبة  الشائعة  األسئلة   )

( وتوفير خدمات الترجمة الشفهية عند 5)متعلمي اللغة اإلنجليزية(؛)  ELالمتداولة( حول االستعداد للتعلماالفتراضي ألولياء أمور

 االقتضاء. 

 

 والمتفوقون األكاديميون المتقدمون/المتعلمون الموهوبون  

خدمات أكاديمية متقدمة ببرنامج مميز مناسب سواء على المستوى الشخصي أو في برنامج  سيستمر تزويد الطالب الذين يتلقون  

 (. سيتمكن طالب المرحلة االبتدائية  VLPالتعلم االفتراضي )

 

من الوصول إلى المحتوى المسّرع أو الموّسع أو المخّصص، سواء الرقمي أو الشخصي، في الصفوف من رياض األطفال إلى  

ستمر طالب المدارس المتوسطة والثانوية في الوصول إلى مجموعة متنوعة من المقررات القوية. بما في ذلك سيالصف الخامس.  

 (.AP)الموهوبين والمتفوقين( وعروض التعيين المتقدم ) GTالمقررات الدراسية 
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 عالي الجودة المستند إلى البيانات والتقييم التدريس والتعلم 

 
( لضمان الوصول العادل لجميع الطالب BCPSيرتكز النهج القائم على البيانات في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور )

عاطفية إلى الصرامة العلمية والموارد والدعم التعليمي المصمم لتحقيق أقصى قدر من النجاح األكاديمي والسالمة االجتماعية ال

، سيتم تدريس جميع مقررات المدارس الحكومية 2023-2022في بحث تسريع التعلم كما هو موضح أدناه. في العام الدراسي  

( وأطر مناهج MCCRS( بما يتماشى تماًما مع معايير كلية ماريالند ومعايير االستعداد الوظيفي ) BCPSفي مقاطعة بالتيمور )

، باإلضافة إلى المعايير الحكومية 12( من رياض األطفال إلى الصف  MCCRSاد الوظيفي )كلية ماريالند ومعايير االستعد 

(. تدمج جميع وثائق مناهج المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور CTEوالوطنية عند االقتضاء لتشمل التعليم المهني والتقني )

(BCPS  أطر المناهج الدراسية لمعايير كلية ماريالند واالستعداد ) ( الوظيفيCCRS عند توفرها، وتتضمن نطاقًا وتسلساًل )

المدارس  للتعليم. باإلضافة إلى ذلك، ستستأنف كل  التكوينية والختامية، والموارد األساسية  للمعايير ذات األولوية، والتقييمات 

 ة مع المجموعات المهنية. ( المتوافقCTEالثانوية جميع برامج الدراسة والمقررات الدراسية في التعليم المهني والتقني )

 
ستستمر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور في استخدام البيانات لتخطيط التعليمات باستخدام نهج التعلم السريع. يضمن التعلم  

السريع أن يقضي الطالب معظم وقتهم في مواد على مستوى الصف أو المقرر الدراسي مع وجود سقاالت مناسبة لضمان إمكانية 

 لوصول إلى العمل. لدعم خطتنا للتعلم السريع، عملت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور على: ا

 

 وموضوع، إعطاء األولوية للمحتوى األكثر أهمية على مستوى الصف لكل صف  •

م • محتوى  إلى  للوصول  الطالب  سيحتاجها  التي  مسبقًا  المطلوبة  األكاديمية  والمفردات  والمهارات  المعرفة  ستوى تحديد 

التعلم  ) الصف أثناء  إنشاؤه  تم  الذي  الرقمي  المحتوى  من  المعلمون  سيستفيد  بالتيمور،  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  في 

 االفتراضي للتدريس المسبق لمحتوى تعليمي سابق ومفردات أكاديمية لدعم معايير األولوية(،

 المحدد، و ألولوية  تطوير مهام ثرية لتشخيص التعلم غير المكتمل للطالب في محتوى ا •

 تكييف نطاقنا وتسلسلنا لكل موضوع وصف لتعكس فرص دعم التسريع وسقاالت المعايير ذات األولوية.  •

 

ستستمر مكاتب مناهج المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور في استخدام وثائق النطاق والتسلسل المنقحة لتحديد المحتوى ذي 

الرئيسي لكل مستوى صف أو مقرر دراسي. سيستخدم المعلمون المهام التشخيصية، المتوافقة مع  األولوية المتوافق مع العمل  

(، لتحديد التعلم غير المكتمل لكل وحدة وتطوير تعليمات مستجيبة  MCCRSأولوية كلية ماريالند ومعايير االستعداد الوظيفي )

لمعلمون تعليمات مستجيبة تعتمد على البيانات لمعالجة الفجوات، تعتمد على البيانات وتتوافق مع المحتوى ذي األولوية. سيقدم ا

التقدم المحرز في  ضمن  البيانات لمراقبة  التعليمية بروتوكوالت  القيادة  الهادف لمحتوى مستوى الصف. ستستخدم فرق  السياق 

المتوافقة مع   الطالب  المعيارية وفحص عينات عمل  التعلم وأداء مجموعة   MCCRSالتقييمات  الجاهزية واحتياجات  لتحديد 

 الطالب واحتياجات مجموعة الطالب في كل وحدة دراسية.  

 

 تعتبر عمليات وإجراءات البيانات وتحليلها ضرورية في توجيه التعليمات للتعلم 

ت لمراقبة التعلم كما هو موضح في السريع. تستخدم فرق القيادة التعليمية على مستوى المدرسة والمنظومة بروتوكوالت البيانا

التقييمات الحكومية والنظامية المحددة في خطة التقييم الخاصة بنا. ستكون مهام تشخيص وحدة المدارس الحكومية في مقاطعة  

بيانات  ( جنبًا إلى جنب مع  MCCRSبالتيمور، وتقييمات الوحدة المتوافقة مع معايير كلية ماريالند ومعايير االستعداد الوظيفي )

( الخريفية بمثابة مقاييسنا الرائدة إلجراء MCAP( وبرنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )MAPمقاييس التقدم األكاديمي )

 إعداد معياري من خالل تصنيف بيانات مجموعة الطالب. 
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 مهام التشخيص والتقييمات القائمة على المنهج 

ور مهام تشخيصية في كل مستوى صف، ومجال محتوى، ومقرر دراسي لتشخيص  أنشأت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيم 

التعلم غير المكتمل وتحديد مجاالت الحاجة التعليمية. تم تطوير هذه المهام التشخيصية كجسر بين المهارات والمعايير المطلوبة  

كل وحدة من وحدات التدريس. وفقًا  للمقرر/مستوى الصف السابق وتلك الخاصة بالمقرر/مستوى الصف الحالي وتتوافق مع  

"لتسريع تقدم الطالب، يحتاج قادة المنظومة والمعلمون إلى تحديد التعلم غير    دليل تسريع التعلم إلصدار مشروع المعلم الجديد  

بك  المكتمل الذي يجب معالجته ومتى وكيف يمكن معالجته. نوصي بتحديد المعرفة بالمحتوى والمهارات التي قد يواجهها طال 

في مستوى صفهم الحالي، وسد تلك الثغرات المحتملة "في الوقت المناسب"، عندما تظهر المادة في العام الدراسي." ستزود  

التقييمات التشخيصية المعلمين بمعلومات عن كفاءة الطالب في المحتوى الهام والمهارات األساسية. سيتم إجراء مهام   هذه 

راسي، خالل فترة التصحيح األولى، باإلضافة إلى التقييمات المسبقة المدرجة في بداية  التشخيص في وقت مبكر من العام الد

. سيتمكن المعلمون بعد ذلك من استخدام مستويات األداء الحالية للطالب  2023-2022كل وحدة تعليمية خالل العام الدراسي  

ت ومسارات التعلم المصممة الحتياجات الطالب. تتضمن  جنبًا إلى جنب مع نطاقات المناهج وتسلسلها المعدلة، لتطوير التعليما 

وثائق النطاق والتسلسل المنقحة فرًصا لتعليم مجموعة صغيرة مضمنة في أطر المناهج الدراسية المنقحة لمخاطبة الطالب  

معلمون أيًضا  الذين يحتاجون إلى دعم إضافي باإلضافة إلى السماح للطالب المستعدين بفرصة التطبيق المستقل. سيستخدم ال 

وقت التدريس لمجموعة صغيرة كفرصة لمزيد من التمايز مسترشدين بكل من مهام التشخيص/التقييمات المسبقة في كل وحدة،  

 باإلضافة إلى التقييمات التكوينية والختامية المستمرة. 

 

لمنهج الدراسي في نهاية الوحدة التابعة باإلضافة إلى مهام التشخيص، سيستمر المعلمون في إدارة التقييم )الدوري( القائم على ا

للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور لمراقبة تقدم الطالب. ستتم مشاركة التفاصيل المتعلقة بنوافذ التقييم لكل دورة والمحتوى 

تي يتم  ( على مستوى الصفوف وعلى مستوى القسم الPLCومستوى الصف. يتم تنظيم المدارس في مجتمعات التعلم المهني )

( مديرو المدارس  PLCsتكليفها بتحليل البيانات لدعم التحسينات المستمرة في التدريس والتعلم. يقود مجتمعات التعلم المهني )

ومساعدو المديرين ورؤساء األقسام ومعلمي تطوير الموظفين و/أو قادة المعلمين على مستوى الصفوف. في المدارس الحكومية 

( على مستوى المدرسة بتحليل مصادر متعددة لبيانات تحصيل PLCsتم تكليف مجموعات التعلم المهني )في مقاطعة بالتيمور، سي

 الطالب لتطوير خطط دعم تعليمي لتسريع تقدم الطالب كما هو موضح في مشروع المعلم الجديد. 
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 مراقبة تقدم الطالب ومخرجاتهم: بيانات أساسية

الحكومية في مقاطعة بالتيمور إجراءات متعددة لرصد تقدم الطالب ونتائجهم. ستتضمن هذه المقاييس  سوف تستخدم المدارس  

المتعددة بيانات مستوى الفصل وبيانات مستوى المدرسة وبيانات المستوى النظامي. باإلضافة إلى ذلك، سيكون اإلجراء األكثر 

(. سيتم تصنيف البيانات NWEAديمي لجمعية التقييم الشمالية الغربية )استقراًرا واألكثر ثقة هو استخدام مقاييس األداء األكا

 لتعكس عرق الطالب ومجموعات خدمة الطالب والجنس. يتم وصف نهج البيانات األساسية النظامية أدناه. 

 

 الصفوف من رياض األطفال إلى الصف الثامن 

المئوية للطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف الثامن، ستستخدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور النسبة   •

المئوية   النسبة  الدرجات عند  في شتاء    61حيث يسجلون  القراءة والرياضيات  في  أعلى  التقدم   2020أو  لمقاييس 

 ( في القراءة والرياضيات كبيانات أساسية. ستستخدم البيانات األساسية للصف الثاني نتائج القراءة MAPاألكاديمي )

 بسبب التغيير في التقييم الُمدار.  2021( لخريف MAPوالرياضيات لمقاييس التقدم األكاديمي )

o   شتاء )2020في  األكاديمي  التقدم  مقاييس  كانت   ،MAP  في الحكومية  المدارس  أجرته  تقييم  أحدث  ( هي 

 .19-فيد قبل إغالق المدارس بسبب كو 2020فبراير  8مقاطعة بالتيمور للطالب في صفوف الروضة في 

o   بمراقبة تقدم الطالب في   2020يسمح لنا استخدام مقاييس التقدم األكاديمي في القراءة والرياضيات لشتاء

خريف   بيانات  تعد  الثاني،  الصف  لطالب  بالنسبة  تقييم    2021المستقبل.  الطالب  ألخذ  نظًرا  ضرورية 

يخضعون لتقييم مقاييس التقدم األكاديمي . في السابق، كان طالب الصف الثاني  5-2مقاييس التقدم األكاديمي  

 من الروضة حتى الصف الثاني.

o   للتوافق مع مقاييس األداء المحددة لرياض األطفال والصف الثاني في الخطة اإلستراتيجية للمدارس الحكومية

بالتيمور،   التميز  البوصلة:في مقاطعة  إلى  بالتيمور    سوف تستخدم  طريقنا  المدارس الحكومية في مقاطعة 

أو أعلى في مقاييس التقدم األكاديمي في القراءة   61النسبة المئوية للطالب الذين حصلوا على النسبة المئوية  

 ومقاييس التقدم األكاديمي في الرياضيات.  

 

 

 مقابل العام الدراسي النموذجي  2022-2021التقدم األكاديمي حسب مستوى الصف: . مقاييس إدارة 1الجدول 

 المراحل الدراسية
 مقاييس التقدم األكاديمي 2021-2022

 اإلدارة 

 مقاييس نموذجية للتقدم األكاديمي

 اإلدارة 

 2021شتاء  رياض األطفال*

 2021ربيع 

 شتاء 

 ربيع 

 2021خريف  2و 1الصفوف 

 2021شتاء 

 2021ربيع 

 خريف 

شتاء          

 ربيع 

 2021خريف  ** 8-3الصفوف 

 2021شتاء 

 خريف 

 شتاء 

 

 

* يتم تطبيق مقاييس التقدم األكاديمي فقط للطالب في رياض األطفال في الشتاء والربيع. هذا ألن تقييم االستعداد  

 ( يتم إجراؤه في الخريف.KRAلرياض األطفال )

 

 

https://draa.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046340/File/Department/Performance%20Management/Strategic_Plan_WCAG_FINAL.pdf
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في فصلي الخريف   8- 3تطبيق مقاييس التقدم األكاديمي للطالب في الصفوف ** في عام نموذجي، يتم  

 في الربيع.  8إلى  3( يُدار في الصفوف من MCAPوالشتاء. وذلك ألن برنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )

 

( التابع للمدارس الحكومية DRAAلضمان صحة المقارنات بين اإلدارات والسنوات الدراسية، قام قسم البحث والتقييم والمساءلة ) 

الجديدة الصادرة عن جمعية التقييم الشمالية الغربية   2020إلى معايير    2020في مقاطعة بالتيمور بمواءمة الدرجات من فبراير  

(NWEA  في يوليو )لمئوية  . سيكون قسم البحث والتقييم والمساءلة قادًرا على توفير عدد الطالب الذين تم اختبارهم والنسبة ا 2020

أو أعلى حسب اإلدارة ومستوى الصف ومجال المحتوى. سيتم تصنيف البيانات   61للطالب الذين سجلوا درجات عند النسبة المئوية  

 لتعكس المجموعات العرقية ومجموعات خدمة الطالب والجنس. 

 

    12-6الصفوف 

 

الذين حصلوا على درجة   12-9ستستخدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور النسبة المئوية للطالب في الصفوف   •

C    كبيانات أساسية، باإلضافة إلى النسبة المئوية للطالب في الصفوف   10في المقرر ودرجة أعلى في اللغة اإلنجليزية

 . 1أو أعلى في الجبر  Cالذين حصلوا على درجة  6-12

o   نظًرا لوجود تقييمات مقابلة لبرنامج التقييم الشامل    10واللغة اإلنجليزية    1تم تحديد درجات مقرر الجبر

 ( التي يقوم بها طالب المدارس الثانوية. 10واإلنجليزية  1لماريالند )الجبر 

o   لقد ثبت أن درجات المقرر مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بمعدالت التخرج 

 & ,Allenworth & Easton, 2007; Bridgeland, Foxكجزء من أنظمة مؤشرات اإلنذار المبكر )

Balfanz ,2011.) 

 . 10واللغة اإلنجليزية  1سيتم اإلبالغ عن البيانات األساسية بشكل منفصل للجبر  ▪

o   تم اختيار درجةC    على عكس( أو أعلى كمعيارD    لتكون أكثر انسجاًما مع معيار )التسجيل عند  أو أعلى

 أو أعلى في مقاييس التقدم األكاديمي للصفوف من رياض األطفال إلى الصف الثامن. 61النسبة المئوية 
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 الوالية: تقييمات 

 

 (KRAتقييم االستعداد لرياض األطفال )

. شارك 2022-2021العام الدراسي  شارك طالب رياض األطفال في اختبار تعداد تقييم االستعداد لرياض األطفال في خريف  

( الذي يديره معلمو KRAطالب رياض األطفال في برنامج التعلم االفتراضي في اختبار حالة تقييم االستعداد لرياض األطفال )

  ( في مواقع االختبار المخصصة عبر المقاطعة. يتم توفير بيانات أداء تقييمVLPرياض األطفال في برنامج التعلم االفتراضي )

 في الملحق ب. 2021( من خريف عام KRAاستعداد الطالب لرياض األطفال )

 
 ( تقييم الخريف المبكر MCAPبرنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )

 

( تقييمات MSDEلتلبية متطلبات خطة الحكومة الموحدة لقانون "النجاح لكل طالب"، أجرت وزارة التعليم بوالية ماريالند )

، 10(  ELA، وآداب اللغة اإلنجليزية )8إلى    3( والرياضيات للصفوف من  ELAالمبكرة في فنون اللغة اإلنجليزية )الخريف  

العام الماضي لكنهم لم يشاركوا في اختبارات الربيع    2أو الهندسة أو الجبر    1وتقييمات الرياضيات للطالب الذين أكملوا الجبر  

ارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور الطالب بناًء على مستوى الصف المسجلين فيه . اختبرت المد 2021-2020للعام الدراسي  

( للطالب MISA. تم إجراء اختبار العلوم ) 2022-2021خالل خريف العام الدراسي    2021-2020والمقرر من العام الدراسي  

الب الذين أكملوا مقرر علوم الحياة أو لم ، وكذلك الط2021-2020الذين التحقوا بالصفين الخامس والثامن خالل العام الدراسي  

(. شارك الطالب المسجلون في برنامج التعلم HS MISAيستوفوا تقييمات العلوم المتكاملة في المدرسة الثانوية بوالية ماريالند )

( الVLPاالفتراضي  الطالب  فيها بشكل مشترك. شارك  التي سجلوا  المنطقة  في موقع مدرسة  الوالية  اختبار  في  كانوا  (  ذين 

( كجزء من تقييم الخريف المبكر.  DLM( في تقييمات خرائط التعلم الديناميكي )IEPمؤهلين بناًء على خطتهم التعليمية الفردية )

وستتبع المدارس   2023-2022( التقويم المحدث لالختبار المطلوب للوالية لعام  MSDEأصدرت وزارة التعليم بوالية ماريالند )

بيانات أداء برنامج التقييم الشامل الحكومية في مقاط بالتيمور الجداول الزمنية لالختبار طوال العام الدراسي. سيتم تحديث  عة 

 ( للطالب لفترة إعداد تقرير خطة إعادة الفتح التالية. MCAPلوالية ماريالند )

 
 

(، واختبار القدرات PSATالقدرات الدراسية األولية )(، واختبار MAPمقاييس التقدم األكاديمي ) التقييمات على مستوى المنظومة: 
 (SATالدراسية )

(  MAP( تقييمات للقراءة والرياضيات لمقاييس التقدم األكاديمي ) BCPSأقامت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور ) 

(،  VLPعلم االفتراضي ) . بالنسبة للطالب المشاركين في برنامج الت 8إلى    1في الخريف والشتاء للطالب في الصفوف من  

 ( األكاديمي  التقدم  مقاييس  اختبار  توفير  المدارس  MAPتم  قدمت  مشترك.  بشكل  تسجيلها  تم  التي  المدرسة  موقع  في   )

( خالل اليوم الدراسي في أكتوبر للطالب المسجلين  PSATالحكومية في مقاطعة بالتيمور اختبار القدرات الدراسية األولية ) 

( في اختبار القدرات الدراسية  VLPإلى الحادي عشر. شارك طالب برنامج التعلم االفتراضي ) في الصفوف من التاسع  

( في موقع المدرسة التي تم تسجيلها بشكل مشترك. ستستضيف المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور  PSATاألولية ) 

الـ SATيوم اختبار القدرات الدراسية )  في ذلك الطالب المشاركين في برنامج  ، بما  11( في أبريل لجميع طالب الصف 

( للطالب في الصفوف من  PSAT(. سيتم تحديث بيانات أداء اختبار القدرات الدراسية األولية ) VLPالتعلم االفتراضي ) 

 لفترة إعداد تقارير خطة إعادة الفتح التالية.   11إلى    9

 

 

 الطالب الفردية المختارة تقييمات 

لمحلية و/أو الحكومية و/أو الفيدرالية، ستوفر المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور فرص  الستمرار االمتثال للمتطلبات ا 

إلى   يسعون  الذين  الطالب  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في  بما  فريدة،  في ظروف  للطالب  وفردية  تقييم شخصية 

 ى التقييم كجزء من العمليات األولية أو عمليات  االلتحاق المبكر برياض األطفال و/أو الطالب ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إل 
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إعادة التقييم كما هو مطلوب بموجب القانون. خالل هذه التقييمات، سيُطلب من جميع األفراد اتباع إرشادات الصحة والسالمة  

صحة الطالب    على النحو المبين من قبل المدارس العامة في مقاطعة بالتيمور ووزارة الصحة في مقاطعة بالتيمور لتعزيز 

 والموظفين ورفاهيتهم وسالمتهم.    

 

 إضافية   دعائم النجاح التعليمي: 

 (SPARCالبرامج المدرسية لتسريع واسترداد االئتمانات ) 

( في توفير التعليمات والدعم لطالب المدارس الثانوية الذين  SPARCستستمر البرامج المدرسية لتسريع واسترداد االئتمانات )

يسعون السترداد االئتمان و/أو تسريع إكمال المقرر في كل موقع من مواقع المدارس الثانوية التابعة للمدارس الثانوية الحكومية 

ياجات الطالب ويمكن تنفيذه خالل  على مستوى المدرسة بناًء على احت  SPARCفي مقاطعة بالتيمور. يتم تحديد تنفيذ برنامج  

في   الطالب  نهاية األسبوع. سيتلقى  أو في عطالت  المدرسة  بعد  أو  في   SPARCاليوم  أثناء مشاركتهم  لوجه  تعليمات وجهاً 

 الدورات التعليمية المختلطة ذاتية الوتيرة. 

 

 (EDLPبرنامج التعلم النهاري الممتد )

العمليات وجهاً لوجه وستوفر الفرصة للطالب للسعي السترداد و/أو تسريع االئتمان.  ستستمر برامج الفرص التعليمية لدينا في  

( إرشادات ودعًما لطالب المدارس الثانوية الذين يسعون السترداد االئتمان و/أو EDLPسيوفر برنامج التعلم النهاري الممتد )

كاديمي للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. يوفر برنامج  تسريع إكمال المقرر من سبتمبر إلى يونيو بما يتماشى مع التقويم األ

( الوصول إلى الطالب خالل ساعات المساء في نهاية األسبوع وفي صباح يوم السبت. سيتلقى EDLPالتعلم النهاري الممتد )

ضافي أثناء مشاركتهم في ( تعليمات وجهاً لوجه باإلضافة إلى دعم افتراضي إEDLPالطالب في برنامج التعلم النهاري الممتد )

 الدورات التعليمية المدمجة ذاتيًا.

 
 

 فرص التعلم الصيفي: 

 

، وسعت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور عروض التعلم الصيفية إلى المدارس االبتدائية باإلضافة  2022خالل صيف عام  

 إلى البرامج الصيفية التقليدية في المدارس الثانوية. 

امج الثانوية التقليدية بشكل شخصي.  تستهدف هذه البرامج الطالب ذوي اإلعاقة، والطالب الذين يعانون من الفقر تم تقديم البر

من الكفاءة، وطالب المدارس المتوسطة والثانوية الذين يحتاجون إلى   2أو    1و/أو التشرد، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية بمستوى  

يرغبون في استعادة االئتمان أو التقدم. باإلضافة إلى ذلك، لتعزيز التعلم المستمر، نفذت  تدخل أكاديمي وأولئك الذين يحتاجون أو  

في  الحكومية  المدارس  متاح ألي طالب عائد من  الصيفي، وهو  للتعلم  برنامًجا شامالً  بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس 

لم الصيفي الشامل هو برنامج تكيفي يوفر أنشطة تعليمية ذاتية . إن ارتفاع التع12إلى    1مقاطعة بالتيمور يرتقي في الصفوف من  

 في القراءة والرياضيات بعد التقييم الفردي األولي للطالب. 

 

باإلضافة إلى ذلك، تقدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور برامج مطورة من قبل المدارس في كل مدرسة ابتدائية. تمكنت 

في خاص بالمدرسة يلبي االحتياجات المحددة لمجتمع المدرسة. سيتم تقديم هذه البرامج خالل كل مدرسة من تطوير برنامج صي

 إلنشاء دورة مستمرة لدعم التعلم.   2023و 2022صيف 
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 المشاركة تحديد وتخفيف معوقات 

 

، استخدمت المدارس الحكومية 2021-2020من خالل إعادة الفتح التدريجي لعام    2020بدًءا من استمرارية التعلم في ربيع عام  

في مقاطعة بالتيمور مجموعة متنوعة من األساليب والموارد لرصد وتتبع وفحص مشاركة الطالب في سياق التعلم االفتراضي، 

( حضور الطالب كما 1واالتصال. تم جمع وقياس مشاركة الطالب من خالل ثالث طرق: )  لتحديد وتخفيف العوائق أمام التعلم

( المباشر،  التدريس  أثناء  المعلمون  أولياء 2يسجله  أو  بالطالب  واالتصال  اإللكتروني  البريد  و/أو  الهاتفية  المؤتمرات   )

، القائم على على  Schoologyنظام إدارة التعلم،  ( مشاركة الطالب في أنشطة التعلم المضمنة في 3األمور/مقدمي الرعاية، و )

. تمّكن هذه األدوات التحليلية Microsoft Power BIتحليالت المنظومة جنبًا إلى جنب مع ميزات إعداد التقارير الخاصة بـ  

 الحصر تسجيالت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور من فحص البيانات التفصيلية للغاية، بما في ذلك على سبيل المثال ال

دخول الطالب باإلضافة إلى وصول الطالب الفرديين وإكمال كل مورد تعليمي فريد و/أو مهمة. بناًء على هذه البيانات، تم إجراء  

 تواصل إضافي مستهدف من قبل لجان الحضور في المدرسة ومسؤولون شؤون الطالب.  

 
 

 (: VLPدعم الطالب لبرنامج التعلم االفتراضي ) خطة 

 

( التابع للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور جميع الطالب في برنامج التعلم  VLPيدعم موظفو برنامج التعلم االفتراضي )س

 ( من خالل تنفيذ التجهيز والمراقبة واالستجابة الحتياجات الطالب بشكل استباقي. VLPاالفتراضي )

 

استباقي   بشكل  الطالب  االستراتي  - تجهيز  هذه  تنفيذ  التعلم سيتم  برنامج  في  للنجاح  الالزمة  باألدوات  الطالب  لتزويد  جيات 

 (.VLPاالفتراضي )

واألنظمة   Google Meetو    Schoologyإنشاء المقررات والحفاظ على تناسقها مع تنظيم وعرض المواد في   •

 األساسية/األدوات األخرى شائعة االستخدام. 

توفير المحتوى والتعليمات المتعلقة باستراتيجيات التعلم عبر اإلنترنت وأفضل الممارسات للطالب، بما في ذلك  •

 استراتيجيات الوظائف التنفيذية.

اإلنترنت، غرفة التهدئة االفتراضية، ساعات عمل إبالغ الطالب بفرص الوصول إلى الدعم عند الحاجة )الموارد عبر   •

 المعلم، مستشارو المدرسة، إلخ(.

بناء قدرات المعلم فيما يتعلق بالغرف الجانبية، وتعليم المجموعات الصغيرة، واالستخدام الفعال لساعات العمل،  •

 والتعلم السريع، والتعليم المستجيب ثقافيًا، إلخ.

 معلم. ( وأماكن اإلقامة معروفة من قبل كل IEPة التعليمية الفردية )والخط  504التأكد من أن أهداف  •

 

 سيتم تنفيذ هذه االستراتيجيات لرصد   -استباقية مراقبة األداء 

 (.VLP)التعلم العاطفي االجتماعي( لجميع الطالب في برنامج التعلم االفتراضي )  SELالوضع األكاديمي وحالة 

 

 ستركز جلسات التخطيط المشتركة على إرشادات المجموعة الصغيرة المستهدفة بناًء على بيانات تقييم الطالب.   •

بيانات الطالب، بما في ذلك الحضور والفصل   ومراقبة اجتماعات منتظمة على مستوى الصف/القسم يتم فيها تحليل   •

   والتقييمات على مستوى المنظومة ومقاييس المشاركة والدرجات. 

بروتوكوالت البيانات المستخدمة لتشخيص   -حوارات البيانات المجدولة بانتظام عبر المحتوى والدرجات  •

 ووصف التدخالت والتعديالت التعليمية. 
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نفيذ هذه االستراتيجيات استجابةً للمخاوف األكاديمية و/أو المشاركة و/أو التعلم العاطفي االجتماعي سيتم ت   -االستجابة الداعمة  

(SEL.التي تم الكشف عنها في عملية المراقبة ) 

 يتم تقديم الدعم للموظفين )تعليم خاص، فقرات، إلخ( بناًء على احتياجات الطالب. •

مل الموظفون مع أسر الطالب إلنشاء خطط فردية بما في ذلك المكونات  بناًء على االستجابة للتدخل والمراقبة، سيع •

 التالية:

o  وما إلى ذلك( مجاالت النمو )مثل الحضور والمشاركة واإلتقان 

o  أهداف ( محددة وقابلة للقياس وقابلة للتخصيص وواقعية ومتعلقة بالوقتSMART) 

o  متابعة التقدم خطة 

o  المعلمين واإلداريين والمستشارين وما إلى ذلك( الموظفون المسؤولون )مثل 

 إرشاد المعلم/التدريب لمساعدة الطالب في تحديد األهداف وعادات الدراسة.  •

( مع المدارس واألسرة المسجلة معًا لتحديد ما VLPسيجتمع أعضاء هيئة التدريس في برنامج التعلم االفتراضي ) •

 إذا كانت العودة إلى المدارس المخصصة هي األفضل للطالب لزيادة الدرجة التي يمكنهم تحقيقها بنجاح.  

 

    التعلم االجتماعي العاطفي 

 

(  SELالتعلم االجتماعي العاطفي )باإلضافة إلى نهجنا التعليمي المعزز، ستركز المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور على  

وبناء المجتمع للطالب والموظفين واألسر. سيتم بذل كل جهد إلعادة االتصال والشفاء والبناء حيث يجتمع الموظفون والطالب  

في كل من التعلم الشخصي أو المساحات االفتراضية. يعزز البحث والتوجيه في إعادة فتح المدارس أهمية بناء المجتمع ودعم  

( العاطفي  االجتماعي  )SELالتعلم  العاطفي  االجتماعي  التعلم  وتعليم   )SEL العاطفي الدعم  قسم  طور  الفتح،  إعادة  لدعم   .)

االجتماعي ونفذ التعلم المهني الذي يتضمن استراتيجيات إضافية ووثائق الدعم والتوصيات/التوجيه في المجاالت التالية لسالمة  

ال توفير  تم  والموظفين.  االجتماعيين، الطالب  األخصائيين  ذلك  في  بما  االجتماعي،  العاطفي  الدعم  قسم  لموظفي  المهني  تعلم 

ومستشاري المدارس، وعلماء النفس، وموظفي شؤون التالميذ، وممرضات المدارس؛ وموظفي المدرسة، بما في ذلك مديرو  

 المدارس ومساعدوهم والمدرسون. 

 

 سالمة الموظفين سالمة الطالب 

تعزيز الشفاء وبناء المجتمع )مع األخذ استمر في  •

والعرق  19-في االعتبار قضايا كوفيد 

 والعنصرية(. 

استخدم االستراتيجيات العامة لتحديد اهتمامات  •

 الطالب واحتياجاتهم.  

توفير نظام متدرج من الدعم والتدخالت للسالمة   •

االجتماعية والعاطفية للطالب، والصحة العقلية،  

   والعافية بشكل عام.

 استمر في التواصل مع الطالب واألسرة ودعمهم.  •

تقديم التعلم المهني لمقدمي الخدمات ذات الصلة   •

للتعامل مع السالمة االجتماعية والعاطفية 

 للطالب.  

توسيع مبادرة ثقافة الرعاية وحملة قوة العقل في  •

 التغلب على المادة. 

استمر في تعزيز الشفاء وبناء المجتمع )مع األخذ في   •

 والعرق والعنصرية(.  19-االعتبار قضايا كوفيد 

دعم السالمة االجتماعية والعاطفية للموظفين،  •

 والصحة العقلية، والعافية بشكل عام. 

 دعم وصول قادة المدارس   •

 وقادة المكاتب المركزية إلى الموارد.  

ية وحملة قوة العقل في توسيع مبادرة ثقافة الرعا •

 التغلب على المادة. 
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 الخارجة عن المنهج  واألنشطة ألعاب القوى 

 
، عقدت المدارس الحكومية في مقاطعة  خارطة الطريق للعودة إلى ألعاب القوى بين المدارسبعد إصدار التوجيهات التفصيلية في  

من   مناطق  تمثل  مع عضوية  اللعب  إلى  العودة  لجنة  ماريالند بالتيمور  جمعية  خارطة طريق  في  المبين  النحو  على  المنظمة 

(. تعمل لجنة العودة إلى اللعب مع المكاتب الصحية المحلية داخل النظام  MPSSAAللمدارس الثانوية العامة أللعاب القوى )

دد خارطة الطريق الخاصة  وقيادة وزارة الصحة بالمقاطعة لتحديد المدى الذي يمكن أن تحدث فيه األنشطة الرياضية بأمان. تح

برابطة المدارس الثانوية العامة في ماريالند أربع مراحل في العودة إلى اللعب: التحضير، والموسم التحضيري، والمشاركة، وما 

القوى  التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور العام الدراسي مما يسمح بممارسة ألعاب  الثانوية  بعد الموسم. ستبدأ المدارس  

 بشكل شخصي واألنشطة الخارجة عن المنهج بشكل شخصي وافتراضي. كما تتطلب الظروف، قد يتم إجراء تعديالت.

 

 الموسم الرياضي بين المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور

 عودة موسم الخريف للرياضيين من المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور

 

 األساس المنطقي:

الجسدية والعاطفية لألنشطة التعليمية عديدة. يتعلم الطالب الذين يشاركون في األنشطة المدرسية دروًسا في الحياة في بيئة الفوائد  

ال يمكن تكرارها، ويستفيدون من أشياء مثل الرفاهية األكاديمية والجسدية والعاطفية والعقلية والسالمة الجسدية. إعادة االنخراط في 

ستتيح هذه األنشطة لطالب المدارس الحكومية   األصدقاء له فوائد صحية جسدية ونفسية لألطفال والمراهقين.  النشاط الرياضي مع

في مقاطعة بالتيمور البقاء على اتصال بزمالئهم في الفصل، وزمالئهم في الفريق، والمدربين، والمدارس بطريقة آمنة ومسؤولة 

 وخاضعة للرقابة.

 

 المبدأ التوجيهي:

صحة وسالمة طالب المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور والطالب الرياضيين والمدربين وأصحاب الشأن على ستظل  •

 رأس أولوياتنا في جميع عمليات صنع القرار.

سيتبع مكتب ألعاب القوى المقاييس الصحية الموضحة في اإلرشادات المحلية والفيدرالية لتحديد مدى إمكانية إقامة أي أنشطة   •

ية بشكل شخصي. ستتم مراقبة هذه المقاييس على أساس أسبوعي على األقل لتحديد الطبيعة المستمرة لألنشطة رياض

 الرياضية في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور.

 )يمكن تعديل هذه األنشطة أو إلغاؤها في أي وقت.( 
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 متطلبات الموسم:

 تابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور للمشاركة. باإلضافة إلى ما يلي: سيتبع جميع الطالب سياسات األهلية الرياضية ال 

 

 وفي ملف لدى مدير المدرسة الرياضي  FormReleafيتم التقديم من خالل  - التسجيل

يجب على الطالب االستمرار في اتباع لوائح الحكومة فيما يتعلق باستكمال الفحص البدني  - الفحوصات الطبية قبل المشاركة (1

ماريالند   بوالية  العامة  الثانوية  المدارس  رياضيين  التحاد  الطبية  االستشارية  اللجنة  أضافت  المشاركة.  قبل  السنوي 

(MPSSAAصحيفة تكميلية لهذا النموذج المادي الستخدام مقدمي الرعاية )   الصحية المناسبين. هذا النموذج مرفق بنموذج

( المرتبط أدناه. يجب أن تستخدم أنظمة المدارس المحلية مرحلة اإلعداد للتأكد من أن جميع PPEمعدات الحماية الشخصية )

المشاركة  قبل  به  الموصى  الطبي  الفحص  نموذج  على  العثور  يمكن  الملف.  في  محدث  طبي  فحص  لديهم  الطالب 

 -safety-and-safety/health-and-services/health-https://www.mpssaa.org/membershipعلى:

resources-and-forms-recommended / 

ه بعد اإلصابة.  تقديم تصريح طبي مسبق تم إجراؤ   19-يجب على الطالب الرياضي الذي لديه تاريخ من اإلصابة بعدوى كوفيد  (2

بالعودة التدريجية للعب،    19- بمجرد الموافقة الطبية، يجب أن يبدأ الطالب الرياضي الذي لديه تاريخ من اإلصابة بعدوى كوفيد 

 واإلبالغ عن أي أعراض لمقدم الرعاية الصحية الخاص به.

شاركة، يوصى بأن تقوم أنظمة المدارس  مدرجة ضمن نماذج ما قبل الم  -  الرياضي-بيانات إقرار مشاركة ولي األمر/الطالب (3

 19-المحلية بتنفيذ تسجيل الخروج لإلقرار بأن كل من الوالد/الوصي والطالب قد قرأ المعلومات المقدمة حول مخاطر كوفيد 

من  من حيث صلتها بمشاركتهم في ألعاب القوى واألنشطة بين المدارس. يتضمن هذا النموذج أيًضا إقراًرا بالمتطلبات الخالية

 ( لحضور أي تجمع أو حدث. CDCاألعراض من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )

thhttps://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_A 

letics_Recommended_Forms.pdf 

 تشجع المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور الطالب بشدة على الحصول على لقاح اإلنفلونزا.  -  لقاح اإلنفلونزا (4

 

 توقعات الموظفين والطالب

أن تضع المدارس العامة في   19-يعد الحفاظ على مكان عمل آمن وصحي أحد مكونات خطتنا االستراتيجية. يستلزم جائحة كوفيد 

ص الصحي لجميع الموظفين والطالب الرياضيين. تم اعتماد التوقعات الواردة أدناه وفقًا ( توقعات الفحBCPSمقاطعة بالتيمور )

 لتوصيات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ووزارة الصحة.

 19-من خالل اإلبالغ عن التعرض للتكييف أو التدريب، يؤكد الموظف/الطالب أنه ليس لديهم أعراض اإلصابة بفيروس كوفيد 

 مخاطر متزايدة النتشار العدوى أثناء تواجدهم في ممتلكات المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. وليس لديهم

 على وجه التحديد، يجب على الموظف/الطالب:   

 التأكد من عدم إصابته بالحمى. يوصى بأن يقوم كل موظف/طالب بفحص درجة حرارته في المنزل قبل الحضور إلى العمل.   •

 

 + درجة أو أعلى.100.4كانت درجة الحرارة لديهم ال تُبلغ إذا  •

الحمى،   19-. تشمل أعراض عدوى كوفيد 19-ال تبلغ عما إذا كانت لديهم أعراض المرض التي يمكن أن تكون عدوى كوفيد  •

التالية اثنين من األعراض  الرائحة و/أو  أو  للطعم  فقدان جديد  التنفس، و/أو  التنفس، وصعوبة  الجديد أو ضيق  : والسعال 

 التعب، وآالم العضالت أو الجسم، والصداع، والقشعريرة، وتقرح الحلق واالحتقان والغثيان أو القيء واإلسهال.

 .19-استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم إذا كان لديهم حمى أو أعراض كوفيد  •

  

https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Ath
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Athletics_Recommended_Forms.pdf
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 .19-عدم اإلبالغ عما إذا كانوا ينتظرون نتائج اختبار كوفيد  •

 .19-انوا تحت العزل بسبب اإلصابة الحالية بكوفيد ال تُبلغ عما إذا ك  •

 . 19-اإليجابي و/أو اختبار كوفيد  19-أبلغ المشرف أو المدرب عن اختبار كوفيد  •

 الموافقة على اتباع جميع متطلبات التخفيف الموضوعة لمدرستهم، مثل الحفاظ على التباعد الجسدي واستخدام أغطية الوجه.   •

 

 ةالمبادئ التوجيهية المطلق

 سيتم استبعاد الطالب الذين ال يتبعون إرشادات العودة للعب من البرنامج ولن يُسمح لهم بالعودة.

 أغطية الوجه اختيارية. تغطية الوجه: •

الجسدي: • التباعد الجسدي عندما يكون ذلك ممكنًا.    التباعد  يُسمح  يتم تشجيع  التكييف، ال  فيها  التي يعمل  الجلسات  قبل وبعد 

 بالتجمع في مرافق المدرسة أو خارجها. للطالب  

يجب على الطالب إحضار المياه الخاصة بهم مع كتابة أسمائهم بشكل واضح. يجب أن تكون زجاجات المياه الخاصة    الماء: •

 أونصة على األقل. ال يسمح للطالب باستخدام محطات الترطيب. 16بالطالب 

 يجب على الطالب إحضار معقم اليدين معهم إلى التدريبات.  معقم اليدين: •

 تباع النظافة المناسبة دائًما.يجب ا النظافة الشخصية: •

o .استخدم معقم اليدين كلما أمكن ذلك 

o  .يتم تشجيع الطالب على إحضار معقم اليدين الخاص بهم 

o .يجب تذكير الطالب بعدم لمس وجوههم 

o  .ال يجوز للطالب مشاركة زجاجات المياه والمناشف وما إلى ذلك 

o   والقبضات والعناق والبصق ومضغ بذور عباد الشمس واألنشطة األخرى  ال يُسمح بالتجمعات الجماعية والمصافحات

 التي تعزز انتقال المرض.

 يجب أن تتبع الفرق جدول المسابقة المعتمد من المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. الجدول: •

 استراتيجيات الدخول/الخروج

 يجوز للوالدين حضور التمارين ومشاهدتها. اللتعزيز السالمة،  •

 يجب اصطحاب الطالب فور انتهاء جلسات التدريب. •

 ال يُنصح باستخدام سيارة مشتركة لألفراد من غير أفراد األسرة.   •

 يجب على الطالب الذين يمشون مغادرة المبنى فور انتهاء كل جلسة تمرين مخصصة. •

 إجراءات تسجيل الوصول 

 سيتحقق كل مدرب من المستشار الرياضي قبل التمرين.  •

 سيكون لكل حافلة موقع مخصص للنزول/االلتقاء.   •

 يجب على الطالب الوصول على الفور والبقاء في سياراتهم حتى حضور مدربهم.   •
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 اعتبارات المدربين

 سوف يكمل المدربون جميع تدريبات كوفيد المطلوبة من المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. •

 الطالب قبل التدريبات وأثناءها. يجب على المدربين مراقبة أعراض  •

 قد يلزم زيادة وقت االستراحة و/أو تنظيمه الستيعاب التباعد الجسدي وغسل اليدين وما إلى ذلك.  •
 

 اعتبارات الطالب

الخاصة   • المياه  زجاجات  تكون  أن  يجب  بشكل واضح.  أسمائهم  كتابة  مع  بهم  الخاصة  المياه  إحضار  الطالب  على  يجب 

 لى األقل.أونصة ع 16بالطالب 

 يجب على الطالب تنظيف الزي الرسمي واألدوات الخاصة بهم قبل وبعد المسابقة/التدريب. •

 ال يجب تقاسم األدوات.  •

 يجب على الطالب زيادة كثافة النشاط تدريجيًا. •

 يجب على الطالب توصيل المخاوف المتعلقة بالصحة واللياقة للمدربين والمديرين الرياضيين على الفور. •

مقاطعة   • في  الحكومية  المدارس  في ممتلكات  بالتسكع  الفور. ال يسمح  المنشأة على  الوصول ومغادرة  الطالب  يجب على 

 بالتيمور. 

 

 سكن للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 قد تكون هناك حاجة إلى استثناءات لبعض هذه الشروط بناًء على الظروف.  •

 توفير أقنعة/أغطية وجه إضافية.يجب على المدارس والمنظمات محاولة  •

قد تنشأ مواقف إضافية بناًء على نقاط الضعف الجسدية. يجب على المدارس والمنظمات محاولة التفكير في هذه المواقف  •

 . 19-وتطوير الحلول التي تستمر في ممارسة العناصر الرئيسية لمنع انتقال كوفيد 

 

 اعتبارات النقل 

 ( إلجراءات التخفيف والتعقيم للنقل اآلمن للطالب.  BCPSلحكومية في مقاطعة بالتيمور ) راجع خطة إعادة فتح المدارس ا  •

 

 النظر في التسهيالت

يجب إنشاء جداول تنظيف كافية وتنفيذها لجميع المرافق الرياضية لتقليل فرصة اإلصابة بأي أمراض معدية وفقًا إلجراءات   •

يتماشى مع اإلجراءات الموضحة في خطة إعادة فتح المدارس الحكومية في  مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها وبما  

 مقاطعة بالتيمور.

 يجب مسح جميع األسطح وتعقيمها قبل وأثناء وبعد استخدام المرافق. •

 سيتم تخصيص دورات المياه الستخدامها من قبل المدرسة واإلدارة الرياضية.  •

 ألفراد المسموح لهم بدخول دورة المياه في وقت واحد. يجب أن تحتوي الحمامات على الفتات توضح عدد ا •

 ثانية قبل لمس أي أسطح أو المشاركة في التدريبات.  20يجب على األفراد غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة ال تقل عن  •

 يجب استخدام معقم اليدين أو غسل اليدين أثناء انتقال الطالب من مكان إلى آخر. •

 يجب أن يرتدي الطالب المالبس المناسبة لتقليل العرق من االنتقال إلى األسطح.   •

 سيحافظ عمال خدمة البناء على جدول التنظيف بالتنسيق مع القسم الرياضي.  •

 

 

 النظر في إجراءات سوء األحوال الجوية 

سيتم وضع إجراءات سوء األحوال الجوية من قبل قسم الرياضة بالمدرسة مع مدخالت من إدارة المدرسة، ومدير سالمة   •

المدرسة، وموظفي الحراسة، وطاقم المالعب، وممرضة المدرسة والمدرب الرياضي. يجب أن تظل جميع إرشادات التباعد  

 الجسدي سارية المفعول.  
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 حداث الرياضية للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمورمراعاة المتفرجين في األ

 يرجى الرجوع إلى إرشادات المتفرج التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. •

 نظًرا لحجم بعض منشآتنا األصغر، قد يتم إجراء تعديالت الستيعاب المتفرجين بأمان وفقًا إلرشادات التباعد الجسدي الحالية. •

 يجب أال يكون هناك تجمع في الملعب أو في المدرج بعد المباراة. يجب على جميع أولياء األمور مقابلة طالبهم في المدرسة.   •
 

 

 اإليجابية 19-االستجابة لحاالت كوفيد

في حالة ما إذا كانت اختبارات الطالب أو الموظف الذي كان موجودًا مؤخًرا في مدرسة أو مكتب تابعة للمدارس الحكومية في 

، فسيتم نصح الشخص بالبقاء في العزل بما يتماشى مع إرشادات وزارة الصحة ومراكز مكافحة 19- مقاطعة بالتيمور إيجابية لكوفيد 

 ر الملحق هـ لإلرشادات الخاصة بممارسة رياضات الخريف( األمراض والوقاية منها. )انظ

 

 

 التواصل دعم األسرة و
 

ينسق مدير االتصاالت والتواصل المجتمعي االتصال المنهجي الذي يعمل عن كثب مع فريق تصميم خطة إعادة الفتح والقادة من 

 جميع أنحاء المنظمة )بما في ذلك المدارس(، بتوجيه من رئيس الموظفين وبدعم من إدارة  

 التيمور بروتوكول االتصال الخاص بها الذي  ستتبع المدارس الحكومية في مقاطعة ب. االتصاالت والتواصل المجتمعي

 يحدد العملية التي يتم من خاللها إخطار أصحاب الشأن الداخليين والخارجيين بالمعلومات الهامة و 

الناشئة، بما في ذلك مجلس التعليم وقيادة المدرسة والمكتب المركزي والموظفين وأولياء األمور والطالب والجمهور. ستستمر 

    المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمورت الواضحة على موقع المعلوما

لتكون أولوية وسيستمر الموظفون في التواصل مع العائالت باستخدام استراتيجيات متعددة ومستمرة بما في ذلك الرسائل اآللية 

والتلفزيون والراديو ومن خالل شبكات الوالدين. ستظل    نصائح عملية من خالل الجامعة األم واألحداث اإلعالمية ومن خالل تقديم  

 الموارد المترجمة متاحة عبر موقع الويب العام.

 

 ( بالتيمور  مقاطعة  في  الحكومية  المدارس  في  BCPSسترحب  الدراسي  العام  وستبدأ  أخرى  مرة  والموظفين  بالطالب   )

BCPSFest  السبت ذلك  2022أغسطس    20،  في  بما  األدوات،  من  متنوعة  مجموعة  المدراء  سيستخدم   .School 

Messenger    ،ونظام إدارة التعلم الخاص بناSchoology  .لتعزيز التواصل والمشاركة المستمرة داخل مجتمع المدرسة ،

من العام الدراسي. ستكون جمعيات اآلباء    ستستضيف كل مدرسة حدثًا ليليًا للعودة إلى المدرسة خالل األسابيع القليلة األولى 

( شريكًا مهًما آخر على مستوى المدرسة في هذا العمل وستستمر المدارس في الشراكة مع جمعيات اآلباء  PTAsوالمعلمين ) 

الروتي  في  تغييرات  ألي  االستعداد  على  أيًضا  العائالت  سنساعد  واألسرة.  الوالدين  مشاركة  لتعزيز  المحليين  ن  والمعلمين 

 والتوقعات في المدرسة استجابة للظروف الوبائية المتطورة.  

 

 

  

http://www.bcps.org/
http://www.bcps.org/
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/parent_university
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     المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور لمنشآت استخدام المجتمع 
 

التعليمي  المباني واألراضي المدرسية من قبل المجتمع لالستخدام  بالتيمور على استخدام  تشجع المدارس الحكومية في مقاطعة 

شروط واألحكام المنصوص عليها في سياسات وقواعد ولوائح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. يمكن والترفيهي وفقًا لل

العثور على تطبيقات الستخدام مرافق المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور على موقع المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور، 

المجتمع، مدير األحداث   التبويب  باستخدام مرافق استخ  - ضمن عالمة  تتعلق  العثور على معلومات إضافية  يمكن  المرافق.  دام 

، وقائمة األنشطة 1300المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور، بما في ذلك سياسة مجلس اإلدارة ذات الصلة وقاعدة المشرف  

    المحظورة، وتدريب مدير الحشود، على موقع ويب استخدام المرافق.

 

 ( VLPاليومية لبرنامج التعلم االفتراضي ) الجداول : نموذج من أ  الملحق 
 

األوقات المقترحة أدناه تقريبية. سيتضمن كل فصل فرًصا لكل من التعليمات الحية والمتزامنة )مجموعة كاملة ومجموعة صغيرة( 

 وفي أي وقت، يجب إكمال المهام غير المتزامنة بشكل مستقل.   

 

 (VLPالمرحلة االبتدائية لبرنامج التعلم االفتراضي ) لجدول نموذج 

 مي الموضوع التعلي  دقائق 

 الفصول  اجتماع  دقيقة  15

 علم الصوتيات/دراسة الكلمة  دقيقة  30-45

 القراءة  -فنون اللغة اإلنجليزية  دقيقة  45

 فترة راحة  دقيقة  15

 الكتابة  –فنون اللغة اإلنجليزية  دقيقة  45

 الرياضيات  دقيقة  75

 غداء/استراحة  دقيقة  60

 )بالتناوب( علوم/دراسات اجتماعية/صحة   دقيقة  30-45

 ( المنطقة الخاصة )الموسيقى، المكتبة، التربية البدنية، الفنون البصرية دقيقة  50

 الختام  دقائق  10

 

 ( للمدرسة المتوسطة )يوم أ/يوم ب( VLPنموذج لجدول برنامج التعلم االفتراضي )

 يوم ب يوم أ  دقائق 

 الفصلمعلم  معلم الفصل دقيقة 15

 ب 1الفترة  أ  1الفترة  دقيقة 80

 االنتقال االنتقال دقائق  10

 ب 2الفترة  أ  2الفترة  دقيقة 80

 االنتقال االنتقال دقائق  10

 ب 3الفترة  أ  3الفترة  دقيقة 80

 الغداء  الغداء  دقيقة 50

 ب 4الفترة  أ  4الفترة  دقيقة 80
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 يوم ب(نموذج لجدول المدرسة الثانوية )يوم أ/ 

 يوم ب يوم أ  دقائق 

 معلم الفصل معلم الفصل دقائق  10

 ب 1الفترة  أ  1الفترة  دقيقة 80

 االنتقال االنتقال دقائق  10

 ب 2الفترة  أ  2الفترة  دقيقة 80

 الغداء  الغداء  دقيقة 30

 ساعات العمل ساعات العمل دقيقة 20

 االنتقال االنتقال دقائق  5

 ب 3الفترة  أ  3الفترة  دقيقة 80

 االنتقال االنتقال دقائق  10

 ب 4الفترة  أ  4الفترة  دقيقة 80

 

 

 تقييم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور أرقام وجداول :  ب الملحق 

 األساسية للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور البيانات 

ي مقاطعة بالتيمور حسب المستوى      - 2021( خريف  KRA. تقييم االستعداد لرياض األطفال ) 1شكل  
 
 أداء طالب المدارس الحكومية ف
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ي  - 2021( خريف KRA: تقييم االستعداد لرياض األطفال )2شكل 
 
ي المدارس الحكومية ف

 
النتيجة اإلجمالية ألداء الطالب ف

 العرق مقاطعة بالتيمور حسب 

 

ي  - 2021( خريف KRA: تقييم االستعداد لرياض األطفال )3شكل 
 
ي المدارس الحكومية ف

 
النتيجة اإلجمالية ألداء الطالب ف

 الطالب  خدمات مقاطعة بالتيمور من قبل 
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النسبة   –( للصفوف من رياض األطفال إىل الصف الخامس MAP، مقاييس التقدم األكاديمي )2020. شتاء 1الجدول  
 أو أعل  61  المئوية النسبة  المئوية للطالب الذين أحرزوا درجات عند 

 الرياضيات  القراءة  

 أو أعل  61 النسبة المئوية عند  المجموع  أو أعل  61 النسبة المئوية عند  المجموع  مجموعة الطالب 

 # # % # # % 

ALL 51,150 25,363 49.6 51,666 23,602 45.7 

AM 239 90 37.7 239 90 37.7 

AS 3,722 2,330 62.6 3,776 2,383 63.1 

BL 19,185 7,312 38.1 19,266 6,042 31.4 

HI 6,172 1,902 30.8 6,471 1,863 28.8 

MU 2,890 1,479 51.2 2,899 1,347 46.5 

PI 70 30 42.9 71 26 36.6 

WH 18,872 12,220 64.8 18,944 11,851 62.6 

 44.1 11,097 25,136 53.0 13,199 24,891 أنث  

 47.1 12,505 26,530 46.3 12,164 26,259 ذكر 

ية   16.9 810 4,805 14.2 620 4,381 نعم - متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   48.6 22,792 46,861 52.9 24,743 46,769 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - نعم 

8,931 3,104 34.8 9,304 2,666 28.7 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

42,219 22,259 52.7 42,362 20,936 49.4 

 20.2 1,251 6,205 20.6 1,276 6,205 نعم -التعليم الخاص

 49.2 22,351 45,461 53.6 24,087 44,945 ل -التعليم الخاص

للطالب الحاصلي   عل من   النسبة المئوية  -  8- 6( للصفوف MAP، مقاييس التقدم األكاديمي )2020. شتاء 2الجدول  
 أو أعل  61النسبة المئوية 

 الرياضيات  القراءة  

 أو أعل  61 النسبة المئوية عند  المجموع  أو أعل  61 النسبة المئوية عند  المجموع  مجموعة الطالب 

 # # % # # % 

ALL 25,019 9,490 37.9 25,331 7,796 30.8 

AM 118 33 28.0 117 21 17.9 

AS 1,586 948 59.8 1,613 946 58.6 

BL 10,542 2,737 26.0 10,606 1,720 16.2 

HI 2,696 648 24.0 2,893 495 17.1 

MU 1,191 474 39.8 1,196 360 30.1 

PI 39 18 46.2 39 14 35.9 

WH 8,847 4,632 52.4 8,867 4,240 47.8 

 30.4 3,790 12,467 41.6 5,127 12,321 أنث  

 31.1 4,006 12,864 34.4 4,363 12,698 ذكر 

ية   1.7 24 1,378 2.0 23 1,127 نعم - متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   32.4 7,772 23,953 39.6 9,467 23,892 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - نعم 

3,743 901 24.1 3,911 600 15.3 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

21,276 8,589 40.4 21,420 7,196 33.6 

 4.5 138 3,070 7.6 232 3,064 نعم -التعليم الخاص

 34.4 7,658 22,261 42.2 9,258 21,955 ل -التعليم الخاص
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ي نهاية المقرر من  2021-2020. 6الجدول 
 
ية   Cالنسبة المئوية للطالب الحاصلي   عل درجات ف  10أو أعل: اللغة اإلنجلي  

 أعل أو    Cنهاية المقرر بتقدير  المجموع  الطالبمجموعة  

 # #  % 

ALL 8,902 5,408 60.8 

AM 40 26 65.0 

AS 607 492 81.1 

BL 3,722 2,125 57.1 

HI 1,093 454 41.5 
 

ي نهاية المقرر من  2021-2020. 6الجدول  
 
ية   Cالنسبة المئوية للطالب الحاصلي   عل درجات ف  10أو أعل: اللغة اإلنجلي  

 أعل أو    Cنهاية المقرر بتقدير  المجموع  الطالبمجموعة  

 # #  % 

MU 380 204 53.7 

PI 13 10 76.9 

WH 3,047 2,097 68.8 

 65.9 2,955 4,487 أنث  

 55.6 2,453 4,414 ذكر 

ية   38.4 221 575 نعم - متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   62.3 5,187 8,327 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - نعم 

3,048 1,424 46.7 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

5,849 3,979 68.0 

 49.9 511 1,024 نعم  – التعليم الخاص 

 62.7 4,573 7,294 ل – التعليم الخاص

ة التصحيح األوىل، نسبة الطالب الحاصلي   عل تقدير    2022-2021:  7الجدول   ية    Cفير ي المقرر: اللغة اإلنجلي  
 
 10أو أعل ف

 أعل أو    Cنهاية المقرر بتقدير  المجموع  الطالبمجموعة  

 # #  % 

ALL 8,927 6,200 69.5 

AM 37 26 70.3 

AS 562 485 86.3 

BL 3,663 2,405 65.7 

HI 1,313 735 56.0 

MU 397 261 65.7 

PI 14 12 85.7 

WH 2,941 2,276 77.4 

 73.5 3,220 4,379 أنث  

 65.5 2,977 4,543 ذكر 

ية   51.0 340 667 نعم - متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   70.9 5,860 8,260 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

ومخفضة  وجبات مجانية  
 (FARMS ) - نعم 

3,327 1,950 58.6 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

5,600 4,250 75.9 

 58.4 600 1,027 نعم  – التعليم الخاص 

 70.9 5,600 7,900 ل – التعليم الخاص
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ي نهاية المقرر من  2021-2020. 8الجدول 
 1أو أعىل: الجير  Cالنسبة المئوية للطالب الحاصلي   عىل درجات ف 

 

 ++ 12  إىل 9الصفوف من  + 8إىل  6الصفوف من  

 مجموعة الطالب 
 

 المجموع 
 أعل أو   Cنهاية المقرر بتقدير 

 

 المجموع 

 

 أعل أو   Cنهاية المقرر بتقدير 

 # # % # # % 

ALL 4,077 3,047 74.7 5,418 2,470 45.6 

AM 12 3 25.0 26 14 53.8 

AS 430 370 86.0 195 132 67.7 

BL 1,259 830 65.9 2,763 1,281 46.4 

HI 308 167 54.2 932 350 37.6 

MU 179 121 67.6 240 99 41.3 

PI 9 5 55.6 6 3 50.0 

WH 1,880 1,551 82.5 1,256 591 47.1 

 50.8 1,258 2,475 77.8 1,604 2,062 أنث  

 41.2 1,212 2,943 71.6 1,443 2,015 ذكر 

 * * * * * * مجهول 

ية   38.9 237 609 62.5 25 40 نعم - متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   46.4 2,233 4,809 74.9 3,022 4,037 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - نعم 

892 475 53.3 2,425 936 38.6 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

3,185 2,572 80.8 2,987 1,531 51.3 

 46.3 499 1,078 72.2 65 90 نعم  –التعليم الخاص 

 47.2 1,899 4,025 74.8 2,799 3,742 ل –التعليم الخاص 

 10حجم المجموعة أقل من  *
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ة التصحيح األوىل، النسبة المئوية للطالب الذين حصلوا عل تقدير  2021-2020. 9الجدول  ي المقرر: الجير  Cفير
 
 1أو أعل ف

 ++ 12  إىل 9الصفوف من  + 8إىل  6الصفوف من  

 مجموعة الطالب 
 

 المجموع 
 أعل أو   Cنهاية المقرر بتقدير 

 

 أعل أو   Cنهاية المقرر بتقدير  المجموع 

 # # % # # % 

ALL 4,289 3,587 83.6 6,444 3,539 54.9 

AM 15 * * 29 15 51.7 

AS 434 402 92.6 185 148 80.0 

BL 1,370 1,054 76.9 3,148 1,681 53.4 

HI 394 300 76.1 1,303 696 53.4 

MU 199 164 82.4 310 172 55.5 

PI * * * 13 12 92.3 

WH 1,871 1,655 88.5 1,456 815 56.0 

 57.7 1,708 2,958 86.4 1,848 2,140 أنث  

 52.6 1,831 3,484 80.9 1,736 2,145 ذكر 

 * * * * * * مجهول 

ية  57.8 509 880 67.2 39 58 نعم -متعلم اللغة اإلنجلي  

ية   54.5 3,030 5,564 83.9 3,548 4,231 ل - متعلم اللغة اإلنجلي  

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - نعم 

984 708 72.0 3,098 1,509 48.7 

وجبات مجانية ومخفضة  
 (FARMS ) - ل 

3,305 2,879 87.1 3,346 2,030 60.7 

 53.8 600 1,116 71.8 89 124 نعم  –التعليم الخاص 

 55.2 2,939 5,328 84.0 3,498 4,165 ل –التعليم الخاص 

 

 10حجم المجموعة أقل من  *
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 الملحق ج:  مراقبة تقدم الطالب ومخرجاتهم
 

سوف تستخدم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور إجراءات متعددة لرصد تقدم الطالب ونتائجهم. ستتضمن هذه اإلجراءات  

( MAPالروضة حتى الصف الثاني إلى مقاييس التقدم األكاديمي )المتعددة البيانات المحلية والحكومية. تستند نتائج الطالب من  

في القراءة وتحسن الرياضيات وإنجازها. وضعت المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور توقعات للنسبة المئوية للطالب الذين  

، وضع أهدافًا وغايات مدتها ثماني سنوات لمقاييس التقدم البوصلة: طريقنا إلى التميزأو أعلى.    61يحصلون على نسبة مئوية  

( كجزء من مسار االستعداد للكلية والوظيفة لدينا. بالنسبة MCAPمج التقييم الشامل لماريالند )( وإنجاز برناMAPاألكاديمي )

( في القراءة والرياضيات، استندت األهداف إلى أداء الطالب في فترة ما قبل الجائحة بهدف MAPلمقاييس التقدم األكاديمي )

 أو أعلى. 61لذين يحصلون على النسبة المئوية ٪ من الطالب ا50( بنسبة 2025-2024مدته خمس سنوات )بحلول 

 

   –النتائج 

 ( من روضة األطفال حتى الصف الثاني MAPمقاييس التقدم األكاديمي )

( على مستوى النظام لتقييم مقاييس التقدم MAPشارك طالب الروضة حتى الصف الثاني في اختبار مقاييس التقدم األكاديمي )

في القراءة والرياضيات. نتائج تحسن مستوى الطالب وإنجازهم بناًء على توقعات المدارس   2022( في شتاء MAPاألكاديمي )

( للنسبة المئوية للطالب MAPالحكومية في مقاطعة بالتيمور للنمو. قد تحتاج نتائج مقاييس التقدم األكاديمي في فصل الشتاء ) 

 وفترات التعليم المتقطع.  19-اًء على تأثير كوفيد أو أعلى إلى المراجعة بن 61الذين يحصلون على النسبة المئوية 

 

 أو أعلى   61( من روضة األطفال إلى الصف الثاني، نسبة القراءة للطالب عند النسبة المئوية  MAP: مقاييس التقدم األكاديمي ) 1الجدول  

 2021ربيع  2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 39.5 41.6  34.2 روضة األطفال 

 39.0 39.1 41.9 40.2 1الصف 

 38.8 39.1 39.8  2الصف 
 

 

( من روضة األطفال إلى الصف الثاني، النسبة المئوية في الرياضيات للطالب  MAP: مقاييس التقدم األكاديمي )2الجدول 

 أو أعلى 61الذين حصلوا على النسبة المئوية 

 2021ربيع  2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 45.8 50.5  38.0 روضة األطفال 

 37.2 38.2 45.5 39.0 1الصف 

 32.5 33.8 36.6  2الصف 

 

بشكل عام، يتفوق طالب رياض األطفال الحاليين على طالب رياض األطفال قبل الوباء في كل من القراءة والرياضيات.  بالنسبة 

للصفين األول والثاني، يكون أداء الطالب أقل من البيانات األساسية.  بقيت جميع مستويات الصف كما هي أو أظهرت انخفاًضا 

 إلى الربيع. في األداء من تقييمات الشتاء 
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 8-6والصفوف  5- 3( للصفوف MAPمقاييس التقدم األكاديمي )

 يؤدي تسريع التعلم إلى تحسن مستوى الطالب. برامجنا التعليمية ودعمنا  

نموذجنا تم تصميمها لتزويد الطالب بمزيد من الوقت والمشاركة في تعليم عالي الجودة والتقييم وتطبيق التعلم. النمو المتسارع هو  

٪ أو أكثر من الطالب 70على    8إلى    1لإلنصاف في سد فجوات اإلنجاز. تعتمد نتائج مجموعة الطالب للطالب في الصفوف من  

( األكاديمي  التقدم  مقاييس  بحسب  الشتاء  إلى  الخريف  من  المستوى  في  تحسنًا  يظهرون  القراءة MAPالذين  تقييمات  في   )

لمقاييس   2022ية للطالب الذين أظهروا تحسنًا في المستوى، استنادًا إلى تقييمات شتاء  والرياضيات.  يتم عرض النسبة المئو

 (، في الرسوم البيانية أدناه. MAPالتقدم األكاديمي )

 

 (MAPأو أعلى بحسب مقاييس التقدم األكاديمي )  61عند النسبة المئوية  5-3: نسبة القراءة لطالب الصفوف 3الجدول 

 2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 39.8 45.1 44.6 3الصف 

 41.9 43.3 45.1 4الصف 

 41.2 45.6 43.8 5الصف 

 

، النسبة المئوية في الرياضيات للطالب الذين حصلوا على  5-3( في الصفوف MAP: مقاييس التقدم األكاديمي )4الجدول 

 أو أعلى 61النسبة المئوية 

 2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 38.4 38.6 37.2 3الصف 

 34.1 33.0 33.4 4الصف 

 34.1 32.6 33.1 5الصف 

 

انخفاًضا في أداء القراءة مقارنةً بالبيانات األساسية السابقة للوباء، وكذلك أظهروا انخفاًضا    5- 3بشكل عام، أظهر الطالب في الصفوف  

أو أعلى من التقييمات الخريفية إلى الشتاء. بالنسبة للرياضيات، أظهر الطالب في الصفوف    61المئوية  في تحصيل الطالب عند النسبة  

 زيادة في األداء مقارنة بالبيانات األساسية السابقة للوباء بينما ظلوا في مستوى أدائهم أو أعلى من تقييمات الخريف إلى الشتاء.   3-5

 

 (MAPأو أعلى بحسب مقاييس التقدم األكاديمي )  61عند النسبة المئوية  8-6الصفوف : نسبة القراءة لطالب  5الجدول 

 2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 34.6 38.5 35.1 6الصف 

 34.9 39.1 41.3 7الصف 

 37.9 37.4 43.1 8الصف 

 

المئوية في الرياضيات للطالب الذين حصلوا على  ، النسبة 8-6( في الصفوف MAP: مقاييس التقدم األكاديمي )6الجدول 

 أو أعلى 61النسبة المئوية 

 2022شتاء  2021خريف  2020شتاء  مستوى الصف 

 22.9 26.7 24.3 6الصف 

 26.6 26.1 29.1 7الصف 

 23.8 26.1 30.0 8الصف 
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مقارنةً بالبيانات األساسية السابقة للوباء، وكذلك أظهروا  انخفاًضا في أداء القراءة    8-6بشكل عام، أظهر الطالب في الصفوف  

. بالنسبة للرياضيات،   7و  6أو أعلى من التقييمات الخريفية إلى الشتاء للصفين    61انخفاًضا في تحصيل الطالب عند النسبة المئوية  

بالبيانات األساسية ل  8إلى    6أظهر الطالب في الصفوف من   بينما أظهر الطالب في انخفاًضا في األداء مقارنة  ما قبل الوباء 

 الصفين السادس والثامن انخفاًضا في األداء من التقييمات الخريفية إلى الشتاء. 

 

 حسب السباق  2022إلى شتاء  2021( من خريف MAPمعدالت النمو بحسب مقاييس التقدم األكاديمي )

 يفوقون توقعات النمو حسب العرقالذين يجتمعون أو  2-1: النسبة المئوية لطالب الصف 1الشكل 

 

 

 

(.   MAPيتوقع الطالب في الصفين األول والثاني تحسنًا في المستوى من الخريف إلى الشتاء لتقييمات مقاييس التقدم األكاديمي )

تحسن مستوى الطالب، حسب مجال المحتوى، حسب العرق.  بشكل عام، الطالب من ذوي األصول األسبانية   1يوضح الشكل  

ديهم معدالت نمو أقل في القراءة مقارنة بأقرانهم بينما الطالب ذوي األصول السوداء أو األسبانية لديهم معدالت نمو أقل من  ل

 أقرانهم في الرياضيات.   
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 الذين يجتمعون أو يفوقون توقعات النمو حسب العرق   5-3: النسبة المئوية لطالب الصف 2شكل 

 

 

 

(.   MAPاألول والثاني تحسنًا في المستوى من الخريف إلى الشتاء لتقييمات مقاييس التقدم األكاديمي )يتوقع الطالب في الصفين  

تحسن مستوى الطالب، حسب مجال المحتوى، حسب العرق.  بشكل عام، الطالب السود لديهم معدالت نمو أقل   2يوضح الشكل  

 في الرياضيات من أقرانهم. 
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 لطالب الصف السادس إلى الثامن الذين يجتمعون أو يفوقون توقعات النمو حسب العرق : النسبة المئوية 3شكل 

 

 

 

في المدرسة اإلعدادية، تتمتع مجموعات الطالب التي تضم أكبر نسبة مئوية من إجمالي الطالب )أسود، أبيض، ثم من أصل  

سبانية لديهم معدل نمو أقل قليالً مقارنة بالطالب  إسباني( بمعدالت نمو مماثلة في القراءة بينما الطالب من ذوي األصول األ 

 السود أو البيض. 
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 درجات المقرر للمدرسة الثانوية

: فترة تصحيح تقديرات مقرر المدرسة الثانوية  3شكل 

 

 

من ذلك انخفضت في  " أو أفضل  Cتشير الدرجات الكلية للمقرر عن طريق فترة التصحيح إلى أن النسبة المئوية للطالب الذين حصلوا على "

 ٪ تقريبًا من إجمالي الطالب حسب المحتوى.6بنسبة  4إلى  1فترات التصحيح من 

 

 " أو أفضل في الربع الرابع C. النسبة المئوية لطالب المرحلة الثانوية الذين حصلوا على "7الجدول 

 )طالب، 
اللغة اإلنجليزية/فنون اللغة 

(ELA) 
 الدراسات االجتماعية العلوم الرياضيات

 درجات مجموعة 
 %A-

C 
 A-C%  درجات A-C%  درجات A-C%  درجات

 73.6 18,106 73.1 16,491 68.7 16,433 71.9 19,082 أنثى 

 65.5 17,873 64.4 15,984 59.9 16,632 61.8 18,369 ذكر 

 65.1 126 67.3 113 59.5 111 61.4 127 هندي أحمر 

 86.9 2,617 86.7 2,486 81.8 2,283 83.6 2,395 آسيوي

أصل  من  أسود/أمريكي 

 أفريقي
15,892 61.9 13,598 59.0 12,800 62.1 14,769 63.8 

 70.0 60 76.5 51 75.5 49 64.9 57 سكان جزر المحيط الهادئ

 79.0 12,117 78.3 11,386 72.1 11,103 75.4 12,688 أبيض

 68.2 1,633 67.7 1,449 62.3 1,457 64.4 1,709 عرقين أو أكثر 

 54.4 4,680 53.2 4,212 52.5 4,486 53.0 4,608 إسباني/التيني 

 57.8 3,678 54.9 3,113 54.3 3,591 59.4 4,487 التعليم الخاص

 51.6 2,328 48.8 2,125 53.2 2,392 49.3 2,091 متعلم اللغة اإلنجليزية

ومخفضة  مجانية  وجبات 

(FARMS ) 
18,477 56.5 16,087 54.4 15,412 57.9 17,322 59.4 
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رؤية أكبر ألداء مجموعات معينة    4يوفر تحليل درجات مقرر الطالب حسب الجنس والعرق والخدمات الخاصة لفترة التصحيح  

للطالب الذين يُعرفون بأنهم من الطالب.  الطالب اإلناث يتفوقون على الطالب الذكور في جميع مجاالت المحتوى.  النسبة المئوية  

" أو أفضل بمعدل مماثل للطالب الذكور، مما يعني أنه بغض النظر عن Cأمريكيون من أصل أفريقي أو أسود حصلوا على "

"  Cالجنس، كان األداء متساويًا نسبيًا.  الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم من أصل إسباني حصلوا على أقل نسبة تحصل على "

من جميع مجموعات الطالب األخرى باستثناء متعلمي اللغة اإلنجليزية.  حصلت كلتا المجموعتين الطالبيتين، اللتين أو أفضل  

 " أو أفضل بمعدل أقل بكثير من معظم أقرانهم.Cتتمتعان بمستوى عاٍل من التقاطع، على درجات " 

 

( KRAلتقييم االستعداد لرياض األطفال )  2021مقارنة نتائج  سيعتمد النمو على    -(  KRAتقييم االستعداد لرياض األطفال )
( غير متوفرة  KRA)  2022بيانات تقييم االستعداد لرياض األطفال لعام     (.KRAلتقييم االستعداد لرياض األطفال )   2022ونتائج  

 حاليًا.

 

تحسن المستوى إلى مقارنة نتائج برنامج    سيستند   - (  MCAPفي برنامج التقييم الشامل لماريالند )  8إلى    3تقييمات الصفوف من  
بيانات برنامج    .2022( لعام  MCAPمع نتائج برنامج التقييم الشامل لماريالند )  2019( لعام  MCAPالتقييم الشامل لماريالند )
 غير متوفرة حاليًا.  2022( لعام MCAPماريالند للتقييم الشامل )

 

 
سيستند تحسن المستوى إلى مقارنة   -  1والجبر    10(  ELA( تقييمات آداب اللغة اإلنجليزية )MCAPبرنامج التقييم الشامل لوالية ماريالند )

) 2019( لعام MCAPنتائج برنامج التقييم الشامل لماريالند ) ماريالند  لوالية  الشامل  التقييم  برنامج  نتائج  لعام  MCAPمع   )2022.   
 غير متوفرة حاليًا.  2022( لعام MCAPبيانات برنامج ماريالند للتقييم الشامل )

 

تتم مراجعة تقدم الطالب في تحسن المستوى واإلنجاز ومشاركته مع القيادة التنفيذية وقادة المدارس والموظفين ومجلس التعليم  

لحضور  ومع مجتمعنا من خالل تقارير النتائج ربع السنوية لكل ربع سنة. توفر تقارير النتائج ربع السنوية اتجاهات بيانات الطالب ل

٪ أو أعلى في التقييمات المستندة إلى المنهج الدراسي للنظام 70والتعليق واألداء األكاديمي لدرجات المقرر عند النسبة المئوية  

على  العامة  للمراجعة  والمحلية  الحكومية  لالختبارات  األكاديمي  للتحصيل  الرئيسية  التقارير  نشر  يتم   والمدرسة. 

https://draa.bcps.org/department/key_reports  . 

 

 

 2023-2022: ألعاب القوى في الخريف موسم د الملحق 

 

   والحجر الصحي والعزل 19-األسئلة الشائعة حول اختبار كوفيد 

  19-ض لكوفيد األسئلة الشائعة للموظف: التعر

 اإليجابي  19-اختبار كوفيد  -األسئلة الشائعة للموظف 

  

https://draa.bcps.org/department/key_reports
https://draa.bcps.org/department/key_reports
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
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 خاصة برياضات الخريفإرشادات  

 

 تنس الريشة 

 

 التدريب/األلعاب 

 حسب الحاجة.  سيستخدم الرياضيون معقم اليدين  •

 الشخصية األخرى. األشياء لن يتم تقاسم زجاجات المياه أو   •

 قبل استخدام المرافق وأثناءها وبعدها، يجب مسح جميع األسطح واألدوات وتعقيمها. •

   (.MPSSAA( وماريالند )BCPSالجمعية الرياضية للمدارس الثانوية العامة )  إرشادات يجب اتباع  •

 
 التشجيع 

 

 التدريب/األلعاب  

 حسب الحاجة. سيستخدم الرياضيون معقم اليدين  •

 الشخصية األخرى. األشياء لن يتم تقاسم زجاجات المياه أو   •

 واألدوات وتعقيمها.قبل استخدام المرافق وأثناءها وبعدها، يجب مسح جميع األسطح  •

 المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور. إرشادات يجب اتباع  •

 
 سباق الضاحية  

 التدريب/تلبية اإلجراءات 

 حسب الحاجة. سيستخدم الرياضيون معقم اليدين  •

 الشخصية األخرى. األشياء لن يتم تقاسم زجاجات المياه أو   •

 جميع األسطح واألدوات وتعقيمها.قبل استخدام المرافق وأثناءها وبعدها، يجب مسح  •

 سيتم توفير معقم اليدين لمناطق البداية والنهاية وأي منطقة مخصصة حيث سيتم تحديد موقع الطالب/فريق العمل. •

 معهم. ستوفر جميع الفرق أكياس القمامة الخاصة بهم لجمع النفايات وأخذها  •

   (MPSSAAوالرابطة الرياضية للمدارس الثانوية العامة بوالية ماريالند )المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور    إرشادات يجب اتباع   •

 
 

 هوكي الحقل 

 التدريب/اللعبة 

 حسب الحاجة. سيستخدم الرياضيون معقم اليدين  •

 الشخصية األخرى. األشياء لن يتم تقاسم زجاجات المياه أو   •

 واألدوات وتعقيمها.قبل استخدام المرافق وأثناءها وبعدها، يجب مسح جميع األسطح  •

   (MPSSAAالمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور والرابطة الرياضية للمدارس الثانوية العامة بوالية ماريالند )  إرشادات يجب اتباع   •
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 كرة القدم والجولف. كرة القدم البارالمبية، كرة القدم والكرة الطائرة للفتيات والفتيان  

 التدريب/اللعبة 

 حسب الحاجة. سيستخدم الرياضيون معقم اليدين  •

     الشخصية األخرى. األشياء لن يتم تقاسم زجاجات المياه أو   •

 جلسة. سيتم تطهير الكرات بعد كل  •

 (MPSSAAالمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور والرابطة الرياضية للمدارس الثانوية العامة بوالية ماريالند )  إرشادات يجب اتباع   •

 قبل استخدام المرافق وأثناءها وبعدها، يجب مسح جميع األسطح واألدوات وتعقيمها.  •

 
الملحق هـ: مجموعة تعافي صاحب الشأن وفريق التصميم التابعة للمدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور، 

 2022تم التحديث في أغسطس  
 

 حظاتتجتمع شهريًا للمراجعة وتقديم المالمجموعة تعافي صاحب الشأن: 
 

 قيادة مجلس الوزراء: دكتور ماري مكوماس مسؤولة أكاديمية، قسم المناهج وطرق التدريس  •

 رئيس مجلس الوزراء المشارك: دكتور جيفري هولمز، مدير تنفيذي أول للمناهج والتعليم  •

 إليسا ألونسو، رئيس المجلس االستشاري للتعليم بالمنطقة المركزية •

 الموظفين المحترفين في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمورنيك أرجيروس، رئيس منظمة  •

 جاكي بروستر، رئيس المجلس االستشاري للتعليم في المنطقة الجنوبية الشرقية •

 ويليام بورك، المدير التنفيذي لمجلس الموظفين اإلداريين واإلشرافيين •

 أليسون كارتر، مدرس، رابطة المعلمين في مقاطعة بالتيمور •

كليفورد كولينز، عضو المجلس االستشاري للمنطقة الشمالية الغربية، تعاونية خدمات التعليم بشمال  •

 (NWAEACغرب أركنساس )

 بريان إيبس، رئيس االتحاد األمريكي لموظفي الواليات والمقاطعات والبلديات •

 بري فورتكامب، الممثل الرئيسي لجمعية مديري المدارس االبتدائية •

 ، جمعية تعليم والية ماريالند UniServ، مدير سيليست هاريس •

 ماثيو جوتشمانز، مدرس، رابطة المعلمين في مقاطعة بالتيمور •

 (PTAجين لي، رئيس مجلس رابطة اآلباء والمعلمين في مقاطعة بالتيمور ) •

 شارلين مول، الممثل الرئيسي لجمعية مديري المدارس الثانوية  •

 (، فرع راندالستاون NAACPقدم الملونين )راي موزلي، رئيس الرابطة الوطنية لت •

 مارلين بيرسون كوليتون، رئيسة المجلس االستشاري للتعليم في المنطقة الجنوبية الغربية •

 لوري فيلبس، رئيس رابطة مديري المدارس االبتدائية  •

 كريج ريد، رئيس جمعية مديري المدارس الثانوية •

 ة بالتيمور  سيندي سيكستون، رئيسة رابطة المعلمين في مقاطع •

 دونا سيبلي، منسقة المجلس االستشاري للتعليم في المنطقة •

 ديب سومرفيل، منسق الخدمات الصحية •

 تيفاني ستيث، الرئيس المشارك، المجلس االستشاري للتعليم في المنطقة الشمالية الشرقية •

 سامانثا وارفيل، الرئيس المؤقت لمجالس طالب مقاطعة بالتيمور  •

 رئيس متخصصي دعم التعليم في مقاطعة بالتيمور جانيت يونغ،  •

  (، فرع راندالستاون NAACPرايان كولمان، الرابطة الوطنية لتقدم الملونين ) •
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 تواتر االجتماع والممارسات والتأثير

 2023-2022، العام الدراسي 2022-2021، العام الدراسي 2021-2020العام الدراسي 

 

الشأن إلعادة فتح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور مرة إلى مرتين كل شهر من أغسطس  تُعقد اجتماعات مجموعة صاحب  

المعلومات  تبادل  لدعم  للتجميع  وفعالة  آمنة  كطريقة  تفاعلية  منصة  باستخدام  افتراضي  بشكل  االجتماعات  تُعقد  يونيو.  حتى 

 والحوار. 

أعضاء فريق المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور تحديثات للممارسات  يتم إجراء هذه االجتماعات في شكل تحديث حيث يقدم  

 التشغيلية استجابة للظروف المستمرة للوباء.

( من االجتماع. موضوعات للتحديثات المستقبلية يتم التماسها  Q&Aبعد كل تحديث، يتم إجراء جزء من األسئلة واألجوبة )

 أيًضا لدعم التخطيط والمشاركة.
 

ليقات الواردة من جزء األسئلة واألجوبة في االجتماعات على الخطة والعمليات. أحد األمثلة على ذلك هو الطلب في تؤثر التع

سبتمبر لمعالجة كيفية عمل عمليات الحجر الصحي، مما أدى إلى إدراج الملحق األول استمرارية التعلم والخدمات   30اجتماع  

.  2022الخاص بنا والذي تم تحديثه وتوسيعه في إصدار يناير    2021ر خريف  في إصدا  19-أثناء الحجر الصحي بسبب كوفيد 

لمدة أسبوع بناًء على طلب أعضاء مجموعة إعادة الفتح   2022باإلضافة إلى ذلك، تم المضي قدًما في االجتماع األول في يناير  

ل كيفية معالجة االحتياجات بعناية للحفاظ على استجابةً لتأثير متغير أوميكرون بعد عطلة الشتاء، حيث قدمنا تحديثات فورية حو 

 التعليمات الشخصية إلى أقصى حد ممكن.

بالتيمور ) الحكومية في مقاطعة  المدارس  الشأن في إعادة فتح  بثمن،  BCPSكانت مجموعة صاحب  يقدر  ثابتًا وال  ( مصدًرا 

 ومجموعة استشارية وسفراء طوال فترة الوباء. 

 

 SY2022-2023جدول 

 2022أغسطس  3 •

 2022سبتمبر  7 •

 2022أكتوبر  5 •

 2022نوفمبر  2 •

 2022ديسمبر  7 •

 2023يناير  4 •

 2023فبراير  1 •

 2023مارس  1 •

 2023أبريل  12 •

 2023مايو  3 •

 2023يونيو  7 •

. تخضع جميع الجداول للتغيير بناًء على  2023يونيو    7في اجتماع    2024-2023سيتم مشاركة جدول العام الدراسي  

 ظروف الوباء.   
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 :طرق إضافية إلدخال صاحب الشأن

أصحاب الشأن في المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور األساليب التالية لتقديم المالحظات والتوصيات إلى خطة إعادة  لدى  

 فتح المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور: 

تُعقد اجتماعات مجلس التعليم مرتين في الشهر من أغسطس إلى مايو وبشكل شهري في يونيو ويوليو، ويسمح كل   •

التعليق العام. التسجيل مطلوب، توجد التوجيهات على موقعنا على اإلنترنت تحت عنوان "القيادة" و"مجلس  اجتماع ب

 التعليم" و"مشاركة الجمهور".

 يمكن إرسال رسائل البريد اإللكتروني إلى أعضاء مجلس التعليم. •

 يمكن تقديم المالحظات إلى أعضاء مجلس الوزراء عبر البريد اإللكتروني. •

 قديم المالحظات للمديرين الذين سيتقدمون إلى الدور القيادي المناسب لمجلس الوزراء. يمكن ت •

 

 فريق تصميم المدارس الحكومية في مقاطعة بالتيمور  

دكتور ماري مكوماس، المسؤول األكاديمي األول؛ دكتور ميريام ياربرو، نائبة المشرف؛ السيدة شيريا أعضاء مجلس الوزراء:  

أندرسون، رئيسة قسم الموارد البشرية؛ السيد بيدرو أغوستو، رئيس قسم المعلومات؛ السيد كريستوفر هارتلوف، المدير المالي؛ 

 دكتور. ميلدريد تشارلي جرين، رئيس األركان؛ دكتور مايكل زارشين، رئيس المدارس. 

 

 االتصاالتالسيدة غبويندي أونيجاال، مديرة تنسيق االتصاالت: 
 

 مجموعات العمل
 

 السيدة كيمبرلي فيرجسون، المدير التنفيذي للدعم العاطفي االجتماعي القيادة: -الصحة والسالمة 

السيدة هيذر دنمير، مديرة المنطقة السابعة االبتدائية؛ السيدة جين دروري، مشرفة، مدرسة النسخ والطباعة؛ السيد  األعضاء:  

 (؛ آنسةCASEيذي لمجلس النهوض ودعم التعليم )ويليام بورك، المدير التنف

، جمعية التعليم بوالية ماريالند؛  UniServشاروندا جريجوري، المدير التنفيذي لدعم المدارس؛ السيدة سيليست هاريس، مديرة  

ادية؛ السيدة أساتا  السيدة إبريل لويس، المدير التنفيذي لسالمة المدارس؛ السيدة ديبورا ماغنس، مديرة مدرسة باين جروف اإلعد 

بيترسون، مديرة إدارة المخاطر والغياب في برنامج إدارة المخاطر، والسيدة لوري فيلبس، مديرة مدرسة وودبريدج االبتدائية؛  

 السيد كريس روبرتس، مدير المرافق المادية؛ السيدة ديبوراه سومرفيل، مدير  

تراتيجي؛ السيدة جانيت يونغ، رئيسة محترفي دعم التعليم في مقاطعة الخدمات الصحية؛ السيد بول تايلور، مدير التخطيط االس

 (ESPBCبالتيمور )

  

https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/participation_by_the_public
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 دكتور ميريام ياربرو، نائبة المشرف   القيادة: -العمليات 

السيد نيك أرجيروس، رئيس مكتب تعزيز المساواة؛ دكتور هوب باير، مدير مدرسة فورت جاريسون االبتدائية؛ السيد    األعضاء:

(؛ السيد مارك جينجيرش، مشرف  AFCSMEبريان إيبس، رئيس االتحاد األمريكي لموظفي الواليات والمقاطعات والبلديات )

 بيانات الطالب والتقارير؛ دكتور. جيس جريم، مدير النقل؛ السيد مايكل هودج، 

 

السيدة خايمي هيتزلر، مديرة الخدمات الغذائية؛ السيد  مدير التوظيف؛ السيدة كيريا جوزيف، المدير التنفيذي إلدارة المدارس؛  

هومر ماكول، مدير التوظيف؛ دكتور. إريك مينوس، المدير التنفيذي إلدارة المدارس؛ السيدة ديبوراه سومرفيل، مديرة الخدمات 

 الصحية؛ السيد مايك سي، منسق ألعاب القوى؛ السيدة بروك واغنر، مديرة مدرسة إيسكس االبتدائية 

 

 السيدة ميغان شاي، المدير التنفيذي، التدريس والتعلم  القيادة: -النموذج التعليمي 

السيدة روشيل أرشيلوس، مديرة مدرسة وودلون اإلعدادية؛ السيدة تايلور بورين، مدرس، الفنون االبتدائية؛ السيدة  األعضاء:  

نفيذي لتقنية المعلومات؛ السيدة ليزا دينجل، مشرفة الطفولة  ؛ السيد جيم كورنز، المدير التBirth to fiveباوال بويكين، منسقة؛  

المبكرة؛ دكتور مايكل جروبس، منسق التعليم المهني والتقني؛ السيد دوغالس هاندي، المدير التنفيذي، اإلنصاف والكفاءة الثقافية؛  

للغات العالمية؛ السيدة جوسلين لير، مشرف  ( واESOLالسيدة جينيفر هيرنانديز، مديرة اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى )

تطبيقات المؤسسة؛ السيدة لوري فيلبس، مديرة مدرسة وودبريدج االبتدائية؛ تارا غرينوود، مدرسة ابتدائية؛ دكتور جيس جريم،  

ائي؛ دكتور ، جمعية التعليم بوالية ماريالند؛ الكسيس ميليتو، مدرس ابتد UniServمدير النقل؛ شيال هارت ديميتريف، مدير  

جينيفر مولينكس، المدير التنفيذي، دعم المدرسة؛ السيد كريج ريد، مدير مدرسة بيري هول الثانوية؛ السيدة أليسون روبنسون، 

إيرين سوليفان، منسقة   تابكو؛ دكتور  السيدة سيندي سيكستون، رئيسة شركة  ثانوية؛  دانييل وايانت، ESOLمدرسة  ؛ السيدة 

 ESPBCميليسا ويسد، المدير التنفيذي للخدمات األكاديمية؛ السيدة جانيت يونغ، رئيسة مدرسة إعدادية؛ دكتور 

 

 ز هوبكنز، وجامعة ماريالند، ووزارة الصحة في مقاطعة بالتيمور. تحدث االستشارات الروتينية مع موظفين من جامعة جون


