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قبل أن نبدأ ...

لماذا يحضر الطالب أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية )على االنترنت - افتراضية(؟
يمكن للطالب حضور أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية لمجموعة متنوعة من األسباب. يمكن للطالب متابعة اهتمامات أخرى )على سبيل المثال 

األلعاب الرياضية والرقص والموسيقى( كما يمكنهم السفر بشكل متكرر أو قد يحتاجون إلى جدول زمني مرن وغير تقليدي. بعض الطالب 
يحضرونها ألسباب طبية أو اجتماعية؛ وقد يحتاج طالب آخرون التسريع في تعليمهم.

من يمكنه حضور  أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
يستطيع الطالب الذين: أكملوا الصف الخامس مع بداية العام الدراسي؛ ومن هم في الصفوف6-12، و/أو الذين تجاوزوا الحادي والعشرين من 

العمر خالل العام الدراسي يمكنهم حضور أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية.

ما هي تكلفة حضور أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية ؟
ليس هناك أي رسوم جامعية لحضور أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية طالما كان الطالب مقيما في منطقة فيالدلفيا التعليمية. وكما هي الحال مع أي 

مدارس عامة، فنحن نتوقع من الطالب شراء لوازمهم المدرسية الخاصة للمشاريع ومهام الطالب.

كيف أسجل طفلي؟
للتسجيل في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية، يرجى الذهاب إلىwww.philasd.org/language/arabic/pva أو االتصال بـ: -215

400-8481

هل أنا في حاجة إلى موافقة من منطقة فيالدلفيا التعليمية لتسجيل طفلي؟
نعم، أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية هي برنامج لمنطقة فيالدلفيا التعليمية ويجب الحصول على موافقتها لتسجيلك.

هل تكون أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية على مدار السنة؟
ال، نحن نتبع تقويم المدرسة التقليدية. ومع ذلك، وبسبب عدم وجود أيام ثلوج في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية، فإن اليوم األخير من المدرسة ال 

يختلف عن الموعد المحدد في بداية العام الدراسي.  واليوم األول من المدرسة هو 3 أيلول/سبتمبر2013.

متى يمكنني تسجيل طفلي في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
يمكنك التسجيل اليوم للصفوف التي ستبدأ في 3 أيلول/سبتمبر 2013. فترات التسجيل تتوافق مع تواريخ البدء، التي عادة ما تكون في بداية 

)أب/أغسطس إلى أيلول/سبتمبر( ومنتصف العام )كانون الثاني/يناير( من العام الدراسي. ومع ذلك، يمكن للطالب التسجيل في أي وقت من 
العام الدراسي.

ماذا يحتاج طفلي لكي ينجح في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
السمة األكثر أهمية لنجاح الطالب هو الدافع. إذا أراد الطالب أن ينجح في المدرسة، مع مساعدة من موظفينا فأنه سوف ينجح. ويحتاج  الطالب 
أيضا إلى مهارات أخرى مثل الترتيب والتواصل ومهارات الكمبيوتر والتعليم. يمكن للطالب الذي عنده الدافع أن يتعلمها.ويكون األهل المعنيين 

والداعمين نقطة حاسمة لنجاح الطالب أيضا.

هل يوجد مكان أخر يمكنني الذهاب إليه للحصول على مزيد من المعلومات/المساعدة؟
تقوم أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية بإنشاء مراكز زيارة في جميع أنحاء المدينة حتى يتسنى لألسر وللطالب الحصول على معلومات عن أكاديمية 

فيالدلفيا الظاهرية، والمساعدة في التسجيل، أو التوجيه عن الدورات على االنترنت خالل العام الدراسي. ويوجد في مراكز التعلم المعيدين 
والعاملين في حقل التعليم خاصة لتلبية االحتياجات الخاصة بك. يقع المركز األول في المركز التعليمي لمنطقة فيالدلفيا التعليمية في 440  

شمال شارع برود، وسوف يتم اإلعالن عن مواقع إضافية.

نحن متأكدون بأن لديك

أسئلة
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الدورات وساعات االعتماد

ما المناهج التي تستخدمها  أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
قام معلمون معتمدون في بنسلفانيا بتطوير معظم المناهج الدراسية األساسية ألكاديمية فيالدلفيا الظاهرية لدينا استنادا إلى 
معايير والية بنسلفانيا. من أجل تزويد الطالب بمجموعة متنوعة من الدورات التدريبية، وقد تستعمل أكاديمية فيالدلفيا 
الظاهرية أيضا مناهج يتم شراؤها والتي تم فحص جودتها. وهذا يسمح للمعلمين بتفصيل المناهج بحسب قدرات الطالب 
وأنماط التعلم. وتتوفر الدروس في مجموعة متنوعة من مستويات القدرة، بما في ذلك األساسي/التثبيت، التحضير للجامعة 

ودرجات الشرف. ويقوم بتقديم دورات أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية هيئات تم اختيارها.

كيف يتم تعيين الطالب في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية ؟
يتم تسجيل الطالب في الصفوف على أساس سجالتهم األكاديمية السابقة واختبارات أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية لتحديد 
المستوى بالطبع. إن تعيينهم الدقيق بالطبع أمر ضروري لنجاح الطالب على االنترنت. وتكون اختبارات أكاديمية فيالدلفيا 
الظاهرية  هي الضمان أن الطالب يسجل لدورات على االنترنت تتطابق مع مستوى استعداده. وتكون اختبارات أكاديمية 
فيالدلفيا الظاهرية في المواد األساسية من فنون اللغة والرياضيات والعلوم، والتاريخ. وهناك أيضا مهارات قواعد اللغة 
اإلنجليزية واختبارات  اللغة  قواعد  امتحانات مهارات  التشخيصي. وتطلب  الرياضيات واالختبار  اإلنجليزية ومهارات 
التشخيص في الرياضيات قبل االلتحاق في الصفوف، وقد تكون هناك حاجة الختبارات محددة الموضوع إذا كان الطالب 
ليس على مستوى الصف في القراءة و/أو الرياضيات أو إذا أشارت سجالتهم األكاديمية إلى ثغرات في التعلم في مجاالت 

مواضيع معينة.  يتم مراقبة الطالب للتأكد من أنهم في الصفوف المناسبة.

كيف يتم إعداد الطالب للنجاح؟
يطلب من جميع الطالب حضور واستكمال حصة توجيهية في األسبوع األخير من 
شهر آب/أغسطس. تقود هذه الصفوف الطالب إلى كيفية استخدام الكمبيوتر، والعمل 
في فصولهم الدراسية، والمشاركة في جلسات حية، واالتصال بمعلميهم، والتواصل 
التي  والمعرفة  األدوات  الطالب  لجميع  يضمن  وهذا  فعال.  بشكل  اإلنترنت  عبر 
يحتاجونها لتحقيق النجاح. وقد تم تعيين صفوف التوجيه لهذا العام في21-19 آب/

أغسطس 2013.

هل ستنقل ساعات اعتماد طفلي إلى أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
نعم، إن ساعات االعتماد التي اكتسبها طفلك في أي مدرسة عامة أو خاصة أو رعوية، بما في ذلك المدرسة المنزلية ستنقل 

إلى أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية، شريطة أن تقع ضمن توجيهات وزارة التربية والتعليم في والية بنسلفانيا.

كيف يمكن جدولة العمل لطالب المدارس الثانوية في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
عدد  ويكون  التعليمية.  فيالدلفيا  منطقة  في  التخرج  لمتطلبات  وفقا  الظاهرية  فيالدلفيا  أكاديمية  في  الطالب  جدولة  يتم 
ساعات االعتماد في المدرسة الثانوية النموذجية خالل السنة هوست ساعات.ويتم مراجعة التوصيات لعالمات الطالب 
من المدارس السابقة لتحديد ما إذا كان بحاجة ألخذ مقررات من أجل التخرج ويتم جدولة الدورات بحسب تدرج دراسي 
معياري إذا كان هناك حاجة عند تسجيل الطالب في  أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية في أي وقت آخر من بداية العام، وسيتم 

1234
 دورات مستويات 
األساسي/التثبيت 

هي نسخة تأسيسية 
من محتوى الدورة 

األصلية لتسهيل 
القراءة وفهم األفكار.

دورات مستوى 
تحضير للكلية هي 
دورات أصلية تم 

تصميمها لمستوى 
الصف

تقدم دورات مستوى 
الشرف إثراء وتكريم 
على عالمات الطالب

دورات اإللحاق 
المتقدم هي دورات 

متقدمة المستوى 
تعطي فرصة لكسب 

ساعات االعتماد 
للكلية في نهاية الدورة 

من خالل اختبار في 
اإللحاق المتقدم لهذا 

الموضوع.

FAQ
أخذ  طفلي  على  يجب  هل 
نفس  على  الدورات  جميع 

المستوى؟
في  طفلك  اختبار  يتم  ال،   
من  األس��اس��ي  المستوى 
ومستوى  واح���دة،  دورة 
طبيعي  هو  وه��ذا  ش��رف. 
فيالدلفيا  أك��ادي��م��ي��ة  ف��ي 
سوف  ونحن  الظاهرية، 
دورة  ك��ل  ف��ي  نسجلهم 
سواء  احتياجاتهم،  تناسب 

كانت إكمالية أو متقدمة.
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بذل كل جهد ممكن لتتناسب مع الدورات التي كانوا يأخذونها في مدارسهم من قبل والبدء من حيث ما توقفوا. وإذا رسب في دورة في مدرسته 
السابقة، فسيطلب منه تكرار كل الدورة في بداية الدروس بغض النظر عن الزمن الذي تبدأ فيه الفصول الدراسية في  أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية.

كيف يجري عمل الجدولة للطالب في المدارس اإلعدادية في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
يتم تقرير طالب المدارس اإلعدادية وفقا لدورات تتناسب مع دورات السنة السابقة ومستوى الصف الحالي. واالستثناء الرئيسي هو أنه يتم التقرير 
للطالب بدورات رياضيات أنسب، بغض النظر عن مستوى الصف. وستكون الدورات األساسية في جميع المدارس مادة أساسية وتدوم على 
طول العام، في حين تمتد الصحة والتربية البدنية والفن والموسيقى إلى فصل دراسي واحد. وإذا كان ذلك مناسبا، فقد يسمح لطالب المدارس 

اإلعدادية باتخاذ دورة اللغة العالمية.

ما هي متطلبات التخرج من أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟
تكون متطلبات التخرج  في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية هي نفس متطلبات مدارس فيالدلفيا التعليمية.

المعلمون والموظفون
من سيدرس حصص أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟

يقوم معلمون عاليي التأهيل بتدريس جميع صفوف أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية تعاقدت معهم أكاديمية براندي الظاهرية. ويكون جميع معلمو 
أكاديمية براندي الظاهرية من حملة شهادة والية بنسلفانيا في موضوعهم. وغالبية المعلمين هم بدوام كامل، ويعملون من مكتبنا في مقاطعة 
يعمل مع  أساسية معلم خاص يحمل شهادة  مادة  لدى  كل  األفكار والنجاح.  التعاون وتبادل  لهم  يتيح  يعملون معا بشكل وثيق  تشيستر.  وهم 
إلى الخميس8:00 ص إلى8:00م، ويوم  المعلمون متاحون  من االثنين  المحددة.  ويكون  لتلبية احتياجات الطالب  المناهج  لتفصيل  المعلمين 

الجمعة8:00ص حتى4:00م، عن طريق البريد اإللكتروني والهاتف أو في مكاتبهم الظاهرية.

كيف يحصل الطالب على المساعدة من معلميهم؟
الطالب  يستطيع  ولكن  الظاهري،  المكتب  في  هي  شعبية  األكثر  الطريقة  معلميهم.  مع  للتواصل  الطرق  من  متنوعة  مجموعة  الطالب  لدى 

والمدرسون أيضا التواصل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني. ويختار الطالب الطريقة التي تريحهم أكثر.

هل لدى أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية مستشاري توجيه؟
نعم؛ يساعد مستشارو التوجيه في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية الطالب على جدولة تحضير الطالب للكلية وإعدادهم لها، ودعم احتياجاتهم التعليمية 

الخاصة، ومساعدة الطالب في القضايا الشخصية.

من هو مساعد المعلم؟
يعاون مساعدو المدرسين الطالب على االتصال بمعلميهم وتعزيز التواصل جنبا إلى جنب مع المعلمين للمساعدة على ضمان نجاح الطالب. 
يتواصل  المساعدون مع الطالب بشأن التقدم العلمي والحضور. ويساعدون الطالب على التنظيم وعلى مهارات الدراسة.  كما أنه بإمكانهم 

المساعدة في المسائل التقنية األساسية.

خدمات خاصة
ماذا سيحصل لو احتاج طفلي إلى خدمات التعليم الخاص؟

سيتم عقد اجتماع لجميع الطالب المهتمين بخطة التعليم الفردي )IEP( للتأكد من أنه يمكن ألهدافها أن تتم في أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية. وإذا 
اتفق فريق التعليم الخاص أن التعيين مناسب فسيتم إصدار إشعار بالوضع الموصى به )NOREP( َوُمَوقَّعة من قبل الوالدين. وسيخدم معلمون 
للمعلمين عن  التوجيه  إلى  باإلضافة  للطالب  المباشر  األكاديمي  الدعم  للقضايا موفرين  بمثابة مديري  الخاص  التعليم  حاصلون على شهادات 

المحتوى للتأكد بأنهم سيقومون بتعديل المهام على النحو المطلوب في مخطط التعليم الفردي.

ماذا سيحصل لو كان طفلي هو من متعلمي اللغة اإلنجليزية؟
قد تقدم الكميات الكبيرة من القراءة والكتابة المطلوبة في الدورات على االنترنت تحديا لمتعلمي االنجليزية. وبشكل عام، فانه من المستحسن 
لجميع الطالب المسجلين في برامج التعلم عبر اإلنترنت إظهار ما يلي: مهارات قوية في معرفة القراءة والكتابة )في لغتهم األولى( والمهارات 
التنظيمية، والمهارات التحفيزية، ومهارات الدفاع عن نفسهم، ومهارات محو األمية الحاسوبية، ومهارات حل المشاكل. و يحتاج كل طالب لتقييم 
لتحديد البرنامج المخطط االنجليزية كلغة تدريس ثانية )ESL( لتسهيل اكتساب مهارات اللغة االنجليزية وتوفير برنامج تعليمي مناسب لمستوى 
الذين  اللغة اإلنجليزية  لمتعلمي  التدريس  المناهج وطرق  لتوفير تفصيل  التعلم عبر اإلنترنت  للطالب.  ويمكن استخدام برامج  التنمية والتعليم 
يحصلون على درجة عامة مركبة من 3.5 أو أعلى مع حد أدنى من درجات مركب محو األمية بمقدار 5.3 على اختبار أكسس أو أ. ب. ت. وال 

ينصح بدوام كامل لبرامج االنترنت لمتعلمي اللغة االنجليزية لمن يحصلون على أقل من 3.5 في اختبار أكسس أو أ. ب. ت.
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كيف يتم عمل ذلك؟
كيف يتم عمل أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية؟

يسجل الطالب دخولهم إلى فصولهم الدراسية، ويقدمون أعمالهم، ويتصلون مع معلميهم، كل ذلك من خالل اإلنترنت باستخدام جهاز كمبيوتر 
أصدرته لهم المدرسة. ويستطيع الطالب حضور الحصص من أي مكان فيه اتصال باإلنترنت أو بالهاتف.

ما هي بيئة “أإلتقان”؟
إن وجود بيئة إتقان هي التي  نتوقع فيها أن يفهم الطالب الدرس قبل أن ينتقل إلى الدرس التالي. في المدرسة النموذجية، ال ينتقل الطالب إلى 
الدرس التالي إال إذا كانوا قد أتقنوا المواد. هدفنا لكل طفل هو تحقيق اإلتقان، الذي يعرف بأنه يتم كسب 08٪ أو أفضل في الصف. وإذا لم يظهر 

الطالب تمكنه من مفهوم ما، فنشجعهم على دراسة المادة أكثر والعمل مع معلميهم، وإعادة أخذ اختبار أو إعادة كتابة بحثهم.

ماذا يعني غير المتزامن؟
غير متزامن يعني أن الطالب قد أكملوا دراستهم بحسب جدول زمني يناسب احتياجاتهم. وتتاح الصفوف 42 ساعة/7 أيام في األسبوع، ويمكن 

للطالب تقديم عملهم في أي وقت خالل األسبوع. ويتواجد المعلمون في أيام األسبوع ولياليه للعمل مع الطالب وأولياء األمور.

هل هناك صفوف حية؟
نعم. يجتمع طالب أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية كمجموعة مرة واحدة في األسبوع في “فصول ظاهرية”، وهو يكون في الوقت نفسه مكتب المعلم 
الظاهري. يتواصلون فيه عن طريق الصوت والنص، ويمكن للمستخدمين المشاركة في المناقشات الجماعية، وحل مشاكل الرياضيات، وتلقي 
تعليمات مباشرة، و مشاركة األعمال الفنية والموسيقى. يتم تسجيل جلسات جماعية، بحيث يتمكن الطالب من مراجعة الدروس السابقة حسب 

الحاجة.

هل تستخدم صفوف أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية كتب مدرسية تقليدية؟
نعم، في الوقت الراهن، تستخدم معظم صفوف أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية الكتاب المدرسي؛ ويكون الناشرون النموذجيون هم برينتس هول 

وهولت.  ومع ذلك، لدينا المزيد من الدورات مستخدمين كتب مدرسية على االنترنت وينمو عددها كل عام.

هل يمكن لطفلي العمل على وتيرته؟
نعم، يتيح التعلم على االنترنت المرونة في التعلم ليعمل الطالب على وتيرتهم.  ومع ذلك، فإننا نتوقع من الطالب مواكبة مهامهم والعمل بوتيرة 
من شأنها أن تسمح لهم باستكمال الدورة في الوقت المحدد للطالب. كل المهام متاحة من اليوم األول من الصف، ويتم تشجيع الطالب على العمل 

قدما إذا ما فهم المواد وأتقن المفهوم.

كم من الوقت سيقضي في القيام بواجباته المدرسية؟
يطلب من التالميذ بموجب قانون والية بنسلفانيا قضاء900-990 ساعة في السنة األكاديمية في الدراسة. وقد تختلف الكمية الفعلية من الوقت 
لتكون ناجحة على االنترنت واستكمال الدورات نظرا لقدرات الطالب في موضوع معين.  ال يحدد الطالب بمقدار من الوقت على واجب معين.

كيف يتم تدريس التربية البدنية على االنترنت؟
تكون الصفوف مزيجا من األنشطة البدنية والعمل األكاديمي. أنها تساعد الطالب على تعلم وتطوير عادات صحية لمدى الحياة، وبوضع برنامج 
للياقة البدنية التي تلبي احتياجات كل طالب. ونحن نقدم معدات اللياقة البدنية مثل حبال القفز، عداد الخطى، وكرات التمرين، ويقدم الطالب 

سجالت نشاطهم األسبوعي.

هل يمكن لطفلي الحصول على ساعات معتمدة للتربية البدنية ألنشطة مثل الجمباز والرقص أو الرياضة المنظمة؟
في معظم الحاالت، يمكن زيادة جزء من التعليمات المباشرة التي يتم تدريسها من قبل مدرب معتمد نحو متطلبات المساق. وهذا يجب أن يكون 
مع موافقة مسبقة من قبل دائرة اإلرشاد، ويجب على المدرب إكمال سجالت أسبوعية التي يجب أن تقدم إلى  معلم التربية البدنية. وتكون أي 

رسوم دروس خصوصية من مسؤولية الوالد/الوصي. وال يحسب وقتها مع ساعة نشاطات التربية الرياضية. 

كيف يتم عمل المختبرات العلمية على االنترنت؟
يقوم الطالب المسجلون في دورات العلوم بإكمال العمل في المعمل في مختبر ظاهري.  وباإلضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة للطالب 
الستكمال مهام المختبر في بيتهم مستخدمين المنتجات المنزلية الشائعة وأواني، مثل مسحوق الخبيز والمالعق القياسية. وقد تكون هناك في بعض 

الحاالت حاجة للطالب لشراء لوازم الستكمال مختبرات العلوم.

نيا بنسلفا والية  قانون  بحسب  الحضور  متطلبات 

المطاف نهاية  وفي 
اقض ساعة واحدة كل يوم لكل مادة لتبقى على المسار
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هل يقوم المعلم أم جهاز الكمبيوتر بإعطاء ابني العالمات؟
فائدة واحدة من فوائد األكاديمية االفتراضية هي أن المعلمين يقضون كل وقتهم في العمل مع الطالب، وتزويد الطالب بردود فعل مجدية بشأن 
الواجبات. وبطبيعة الحال يقوم الكمبيوتر بعمل بعض العالمات مثل أسئلة الصواب والخطأ أو مطابقة األسئلة. ولكن يقوم المعلم بتقييم كتابات 

الطالب.

دوري بصفتي أحد الوالدين/األوصياء
ما هي مسؤوليات الوالدين؟

أوال، كن متأكدا أن المدرسة على االنترنت سوف تؤمن نجاح طفلك.  تأكد من أن لدى طفلك مكان للدراسة مناسب وإشراف منزلي مناسب. ثانيا، 
اهتم بعمل طفلك، واجعلهم يعرفون مدى أهمية التعليم. إن الطالب الذين ليس لديهم دوافع، نادرا ما ينجحون في البرنامج الظاهري.  ثالثا، ابقى 
على علم بتقدم طفلك.  تحدث مع معلمي طفلك؛ واسمح لهم بمعرفة الطريقة األفضل لالتصال بك. وكلما ازداد التواصل بين المعلمين والطالب 

وأولياء األمور، كلما كان نجاح طالبنا أفضل.

هل ترسل أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية بطاقات عالمات للمنزل؟
تقوم منطقة فيالدلفيا التعليمية بإصدار بطاقات عالمات كل ثالثة أشهر.

كيف يمكنني أن أعرف إذا كان طفلي لم يتقدم في صفه؟
إذا كان طفلك ال يتقدم كما هو متوقع، فسيتصل المعلم بك لمناقشة األمر. وسترى أيضا عدم تقدمه في التقرير المرحلي لطفلك.

هل يمكنني رؤية تقدم طفلي ونشاطه في الصف؟
يستطيع األهل الحصول على درجات الطالب في أي وقت يريدونه.  يمكن للوالدين معرفة أي واجب تم عمله ومتى تم تقديمه وعالمات الواجبات، 
وردود فعل المعلم. كما يمكن للوالدين أيضا رؤية سجل كامل من أنشطة طفلهم في الصف. وترسل  تقارير مرحلية عبر البريد االلكتروني إلى 

األهل والمنطقة التعليمية والطالب في كل يوم جمعة لكي يبقى األهل على دراية بالتقدم الذي أحرزه طفلهم.

التكنولوجيا
أي نوع من الكمبيوترات يتم توفيرها؟

يقدم للطالب أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة والتي تكون مجهزة بجميع البرامج الالزمة، والميكروفون 
المدمج ومحرك األقراص. وفي المنازل التي يوجد فيها إنترنت بسرعة عالية ويوجد أكثر من طفل 

واحد في مدرستنا، سنقوم بتوفير جهاز توجيه اإلشارات )راوتر( للمشاركة في اتصال أإلنترنت.

ماذا يحدث إذا تعطل الكمبيوتر الذي وفرته له المدرسة فيما هو يستعمله؟
خمسة  غضون  في  المواد  بإرجاع  وكذلك  ألبنائهم،  الصادرة  المواد  لجميع  الضرر  عن  مسؤولين  األهل  يكون 
)5( أيام بعد االنتهاء من استعمالها أو انسحابه من أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية.  إن الخصم أألولي للتأمين لجهاز 
الكمبيوتر المسروق أو المتضرر بطريق الخطأ هو100 دوالر، وهناك تفاصيل إضافية بشأن مسؤولية عائلتك عن 
الكمبيوتر في اتفاقية تكنولوجيا أكاديمية ظاهرية، الذي ستحصل عليه مع الكمبيوتر المحمول. وبإضاءة الكمبيوتر، 

فإنك توافق على الشروط الواردة في اتفاقية التكنولوجيا؛ الرجاء قراءتها عن كثب قبل استخدام الكمبيوتر.

هل تقدم  أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية طرق الوصول إلى اإلنترنت وما هو النوع المطلوب للوصول إليها؟
نحن نوصي باستخدام إنترنت عالي السرعة )كابل، DSL ،FIOS، أقمار صناعية( حيثما كان ذلك متاحا. ويمكن 
للعائالت االشتراك في خدمة اإلنترنت، وسوف تعوض أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية إلى 40 دوالرا شهريا( خالل 
العام الدراسي. يمكننا أيضا توفير بطاقة شبكة وصول السلكية إلى اإلنترنت إذا لم يكن متوفرا في موقع العمل 

األساسي لمدرسة الطفل.

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

منطقة  وإلى  وأهاليهم  الطالب  لجميع  أعاله  المبين  مثل  أسبوعي  مرحلي  تقرير  إرس��ال  يتم 
التعيين. وعالمات  التقدم  كثب  عن  للرصد  التعليمية  فيالدلفيا 
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هل يجب على طفلي استخدام الكمبيوتر الذي تعطيه إياه المدرسة؟
نحن نوصي بشدة للطالب على استخدام الكمبيوتر الذي تصدره المدرسة، نظرا ألن لديه كل البرامج التي يحتاجون إليها، ويتم ترتيبه خصيصا 

لعمل المسار. كما سيساعد الدعم الفني فقط لحل القضايا مع أجهزة الكمبيوتر التي تصدرها المدرسة.

هل تقدم أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية دعم فني؟
نعم، لدى أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية فريق دعم تقني الذين تتمثل مهمتهم في التأكد من أن المسائل التقنية ال تمنع الطالب من إكمال عملهم. وتكون 
خدمة الفريق متوفرة خمسة أيام في األسبوع من 00: 7ص – 5:00 م. ويستخدم برنامج التحكم عن بعد لتشخيص وإصالح المشاكل. أيضا، 
يقوم الفريق بالمحافظة على الموقع على شبكة االنترنت بإجابات لدعم القضايا المشتركة، والتي تمكن الطالب من حل العديد من الصعوبات 
على الفور. وباإلضافة إلى ذلك، يبقي فريق الدعم التقني على إمدادات من أجهزة الكمبيوتر على استعداد للشحن. إذا كان الطالب لديه مشكلة ال 

يستطيع الدعم الفني إصالحها بسرعة، سيتم إرسال كمبيوتر بديل للطالب بين عشية وضحاها.

هل لدى أجهزة كمبيوتر أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية رقابة أو حجب البرمجيات؟
أيضا مواقع زارها  البرنامج  يتابع  المناسبة. كما  المواقع غير  الكمبيوتر من زيارة كثير من  يمنع  برنامج  المدرسة  لدى أجهزة كمبيوتر  نعم، 
الكمبيوتر. ويجب على األهل أن يتذكروا أن حجب البرمجيات ليست كامل، ويجب على األهل عمل توقعات مع أطفالهم بشأن المواقع المناسبة 

للزيارة. ونتوقع من األهل مراقبة نشاط الطالب الخاصة بهم عبر اإلنترنت.

الحياة الطالبية
هل هناك نوادي وهناك حفل تخرج؟

يمكن للطالب المشاركة في األنشطة الالمنهجية واألنشطة التي ترعاها مدارس منطقة فيالدلفيا التعليمية. ويكون الطالب قادرون على المشاركة 
في احتفاالت االبتداء.

هل يستطيع الطالب المشاركة في األنشطة الالمنهجية والبرامج الرياضية؟
نعم!  ويتم تشجيع طالب أكاديمية فيالدلفيا الظاهرية على المشاركة في األنشطة التي تجري خارج اليوم الدراسي العادي. وترعى أكاديمية 

فيالدلفيا الظاهرية الرحالت الميدانية الفصلية.

هل يجب علينا في أي وقت أن نأتي إلى مبنى مدرسي؟
نشجع أولياء األمور والطالب على المشاركة في جميع ما تقدمه منطقة فيالدلفيا التعليمية لهذا العرض، بما في ذلك الفعاليات في مدارسنا. نريد 
منك أن تعرف أن أبوابنا مفتوحة دائما لكم وللطالب. نحن نريد منكم اختيار مستوى عائلي من المشاركة. ومع ذلك، هناك أوقات سوف نطلب 
منك و/أو الطالب أن تأتي إلى مكاتبنا، في حاالت مثل: التوجيه، اجتماعات  مخطط التعليم الفردي واجتماعات األهل والمعلمين. باإلضافة إلى 
ذلك، يجب عمل كافة تقييمات والية بنسلفانيا المطلوبة في موقع محمي.ومكان االجتماع لهذه المدرسة موجود للطالب للحصول على دعم المركز 

والتفاعل مع أقرانهم.

هل لديك أي استفسار عن عملية التسجيل؟ الرجاء ترك رسالة صوتية على هاتف رقم8481-400-215، او الكتابة إلى مركز المساعدة على البريد 
االلكتروني www.philasd.org/language/arabic/help ، ونحن سنتصل بك بأسرع وقت ممكن.
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