William Cullen Bryant High School
”“The Relentless Quest for Excellence
Namita Dwarka, Principal

سياسة منح الدرجات في التعلّم عن بعد
تبعا ً لإلغالق المدرسي المفروض من طرف عمدة المدينة ،Mayor de Blasio /سوف ينتقل جميع التالميذ إلى التعلُم عن بعد (التعلم عبر
المسافات) عوضا ً عن التعلم في غرف الصفوف التقليدية وذلك لبقية العام الدراسي .وكنتيجة لذلك ،تخدم هذه السياسة كجزء إضافي "لسياسة
المدرسة في منح الدرجات للعام الدراسي  "2020-2019المنشورة في الموقع االلكتروني للمدرسة على الرابط ()www.wcbryanths.org
تحت الشريط بعنوان المواد األكاديميةAcademics. /
سوف يستخدم جميع المعلمين في مدرستنا غرف الصفوف من غوغل كمنصة إلعطاء الدروس والتكليفات للتالميذ .ولذلك يُتوقع من التالميذ
تسجيل دخولهم إلى حساب المدرسة في موقع غوغل ( )Bryant Googleيوميا ً لمعرفة دروسهم في نفس اليوم كما لو كانوا يحضرون المدرسة
بشكل نظامي وذلك بدءاً من يوم  23آذار /مارس.2020 ،

غرفة صف غوغل
يمكن للتالميذ تسجيل الدخول باستخدام متصفِّح االنترنت (ويُفضل أن يكون متصفِّح غوغل) لـ/
www.google.com -1
 -2النقر على

(تسجيل الدخول )Sign In /الواقع في الجزء األيمن من الشاشة (إذا كان ينطبق)

 -3النقر على

مجموعة المربعات الصغيرة الواقعة في الجزء األيمن من الشاشة واختيار "غرف الصفوف"

سوف يضع معلمو كل صف من صفوف غوغل ما يلي في األيام المدرسية ،عادةً  5أيام في األسبوع ما عدا عطل نهاية األسبوع:
•
•
•
•
•
•
•

التاريخ
هدف التعلم
السؤال األساسي
أنشطة التعلم
التكليفات التي يُتوقع من التلميذ إكمالها للدرس
الموعد النهائي للتلميذ لتقديم التكليف (التكليفات)
طريقة تقديم التكليف (التكليفات) من طرف التلميذ

سيقوم المعلمون بإعطاء العالمات للتالميذ بنا ًء على مشاركة التلميذ في الدروس اليومية في صف غوغل والتقييمات للتكليفات ال ُمعطاة .وفقا ً لسياسة
المدرسة في منح الدرجات ،سيقوم جميع المعلمين بوضع عالمات جميع التكليفات والمشاركة في نظام ( )PupilPathعلى الرابط
( .)www.PupilPath.comعوضا ً عن مراقبة الدوام الدراسي ،فسوف تتم مراقبة مشاركة التلميذ في التعلم عن بعد يوميا ً من طرف معلميهم
بطرق متنوعة .سوف يقوم المعلمون بتحديث عالمات التالميذ في نظام ( )PupilPathفي يوم الجمعة من كل أسبوع.
التالميذ الذين ال يشاركون في الدروس اليومية من خالل تقديم اجابات التكليفات ال ُمعطاة بحسب توجيه معلميهم قد يرسبون في المادة الدراسية
وسيتم االتصال بآبائهم /أو أولياء أمورهم لعقد اجتماع تدخلي .وإضافةً إلى ذلك فإن الرسوب بمادة دراسية قد يؤدي إلى عدم استيفاء التلميذ
لمتطلبات التخرج أو إلى مواجهة خطر عدم الترفيع.
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التقييمات
 -النهائية -

التقييمات التكوينية
 -اختبارات التأكد من االستيعاب -

التقييمات التكوينية
 -بيئة الفصل -

التكليفات التتويجية (النهائية)

•
•
•
•

الحواشي
التوقف والكتابة /كتابة سريعة
()Quickwrites
معايير التكليفات التتويجية
المسودات والمراجعات
 oخلق إطار عام
 oاستخدام تعليقات المعلم لمراجعة
األعمال الكتابية
 oتكليفات أسبوعية

•
•
•

•

منشورات /سالسل المناقشات /منصات
الرسائل
المحاورات عبر البريد االلكتروني
التجول في صف غوغل/مناقشات
اجتماعات غوغل (/ )Google Meet
االجتماعات
بطاقة الدخول /بطاقة الخروج

 تقارير التقدم -•

بينما نتقدم في التعلّم عن بعد ،سوف تقارير التقدم إلى التالميذ عبر البريد االلكتروني مرة لكل فترة تقييم (في منتصف الفترة الدراسية)
بنا ًء على العالمات الحالية للتكليفات التي تم إدخالها في نظام ( )Skedulaلفترة التقييم الحالية فقط .ولذلك فإنه من األساسي أن تكون
المعلومات في نظام ( )Skedulaمحفوظة بدقة لدى جميع المعلمين.

•

وبموجب التغيرات الطارئة التي سببتها جائحة كوفيد تسعة عشر ( ،)COVID-19فسيتم ارسال تقرير التقدم التالي بالبريد االلكتروني
للتالميذ في التواريخ المذكورة أدناه إلى حساباتهم في بريد (.)Bryant Gmail
 24 oنيسان /ابريل - 2020 ،تقرير التقدم الرابع ()4
 29 oأيار /مايو - 2020 ،تقرير التقدم الخامس ()5
 -فترات التقييم -

•

وبشك ٍل مماثل ،فسوف يتم تعديل فترات تقييم الدرجات  4و 5كما هو موضّح أدناه:
 oنهاية فترة تقييم الدرجات الرابعة ( 8 - )4أيار /مايو2020 ،
 oنهاية فترة تقييم الدرجات الخامسة ( 16 - )5حزيران /يونيو2020 ،

آخر أيام الدراسة يبقى  26حزيران /يونيو.2020 ،
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