
MPS جلسات استماع
على إعادة فتح مدارسنا

July 28, 30 and 31, 2020 

maldenps.org/reopening



:ما أعطینا
● :إلنشاء ثالث خطط ، بغض النظر عن الجدوى DESE إرشادات من
● واحد للعودة الكاملة للتعلیمات ، مع متطلبات السالمة
● واحد للتعلم عن بعد الكامل
● واحد للتعلم المختلط الذي یجمع بین التعلم الشخصي والتعلم عن بعد
● :متطلبات السالمة المحدثة
● متطلبات الحجر الصحي للحاالت المحتملة
● "أقدام لمدة 10 دقائق بارومتر من أجل "االتصال الوثیق 6
● غیر المقرر أن تقدمھ الوالیة أو المدینة COVID اختبار
● على موقعنا DESE من COVID تم نشر إرشادات حالة



:حیث تمیل عائالت مالدن
● تم إجراء استطالع الوالدین / األسرة مباشرة من 9 یولیو - 20 یولیو
● رد من المجتمع 3،615
● PreK-11 متوسط   استجابة 400 لكل مستوى صف
● حجم عینات جید من كل 7 مدارس
● maldenps.org/reopening یتم نشر النتائج الكاملة على



س 3: ما ھي تفضیالتك للعام الدراسي القادم الذي یبدأ في سبتمبر؟
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س 3: ما ھي تفضیالتك للعام الدراسي القادم الذي یبدأ في سبتمبر؟
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What we know so far: 
● یتم االنتھاء من تجول السالمة في كل مبنى لتحدید جدوى المسافات االجتماعیة ومتطلبات السالمة إلعادة فتح
● :للصحة والسالمة من خالل DESE متطلبات MPS ستعزز
● (الحفاظ على 6 أقدام من المسافة االجتماعیة في الفصول الدراسیة (مقابل 3 أقدام
● (والیة الوالیة الصفوف 2-12 حالیًا) K-12 النظر في األقنعة لجمیع الطالب الصفوف
● الطلب المسبق لمعدات الحمایة الشخصیة والحواجز الضروریة للمباني
● لبدء العام الدراسي حتى یتمكن كل طالب من الوصول إلى التكنولوجیا Chromebook متابعة 1-1 أجھزة
●  ستظل خدمة الطعام تقدم للطالب (اإلفطار والغداء) بغض النظر عن النموذج الذي تختاره المنطقة ، والعائالت

الفردیة



Behind the scenes….
Curriculum Work
❏ 100 teachers working on revising / aligning scopes and 

sequences; developing units to ensure better level of consistency 
across the district and grade level.  Funded in large part by grant.

❏ Dr. Darnisa Amante-Jackson serving as an advisor to this work to 
ensure an equity lens; has already met with teachers once.

❏ Directors are identify ways to assess students upon their return 
so that teachers can meet students where they are and address 
any individual needs.

 



Behind the scenes….
التعلم المھني لدعم المعلمین

 تدریب یوریكا (الصفوف 3-5) یحتوي على مكون قوي عبر اإلنترنت مع دروس افتراضیة وكتب
 مدرسیة كاملة عبر اإلنترنت ؛ شارك المعلمون في التدریب في یونیو. المزید في المستقبل مع اقترابنا
... من العام الجدید

التدریب التكنولوجي - منتصف أغسطس ؛ أربع جلسات بمقاعد غیر محدودة

 مقعًدا" للتعلم االحترافي االفتراضي في أغسطس. تتضمن تسعة" Better Lesson 180 ستوفر
 مواضیع جلسات حول التعلم المتزامن وغیر المتزامن ، والمھام الھادفة: إشراك الطالب في خبرات
.التعلم ، والتواصل والتعلیقات: بناء شارع باتجاھین بین الطالب والمعلمین

 



Behind the scenes….
التربیة الخاصة والرفاه االجتماعي العاطفي

 مباشرة ، وسیتم IEPs ستقوم إدارة التعلیم الخاص باالتصال بجمیع الطالب الذین لدیھم
.التخطیط الفردي لكل طالب تعلیم خاص وأسرھم

 تحدد المنطقة طرقًا لدعم االحتیاجات االجتماعیة والعاطفیة لجمیع الطالب لضمان شعور
.الجمیع باالتصال ، والدعم ، والشمول ، واألمان

 



Potential models:
● :شخصیًا بالكامل
●  غیر ممكن بالنظر إلى متطلبات السالمة للطالب الذین ال یندرجون في فئة "االحتیاجات العالیة" - (ذوي االحتیاجات

(المستوى 1) ، المشردون ، أطفال معلمي المدارس العامة) ELL الخاصة ذوي االحتیاجات الخاصة ، طالب
● :بعید تماًما
● تجربة تعلیمیة افتراضیة ستكون متاحة ألي / جمیع العائالت لالشتراك
● التخطیط لدمج التعلم المتزامن وغیر المتزامن للعائالت
● :الھجین
●  الخیار المحتمل للعائالت التي تختار بعض التعلم الشخصي. سیكون الطالب في مجموعات نموذجیة (مجموعات

أصغر) وسیكون لدیھم مزیج من أنشطة التعلم الشخصیة وعبر اإلنترنت
●  التخطیط حالیًا لألسبوع المتناوب من نموذج التعلم عن بُعد شخصیًا / أسبوًعا مع یوم الجمعة في الساعة 11 صباًحا

للتنظیف العمیق والتعاون مع المعلمین



Timeline moving forward: 
ثالثة منتدیات للوالدین / األسرة / المجتمع: 7/28 ، 7/30 ، 7/31

maldenps.org/reopening تم إصدار مسودات الخطط: غًدا (األربعاء 7/29) على

:اجتماع لجنة المدرسة العتماد الخطط

مبدئیًا 8/6 ، 6 مساًء



Now, we’d love to hear from you!
● (للمشاركة ، یرجى النقر فوق "رفع الید" (إذا كنت على ھاتف * 9
●  من أجل استیعاب أكبر عدد ممكن من أعضاء المجتمع ، یرجى محاولة إبقاء التعلیقات لمدة

2-3 دقائق
● یتم سرد المشاركین أبجدیًا ، لذا یرجى التحلي بالصبر ألننا سنرتد مع رفع األیدي
● جلسة سؤال / جلسة مباشرة ، ولكن ال یتم مراقبتھا - سیتم نشر األسئلة الشائعة غًدا


