Frequently Asked Questions PLC

 SCCJJأيام بدء المدرسة فى وقت متأخر CLP 6102-6102
األسئلة الشائعة المتداولة
س  :ما هي أيام البداية فى المدرسة في وقت متأخر ؟
ج  :بدء المدرسة في أيام وقت متأخر في التقويم األكاديمي  6102- 6102جيفرسون باريش نظام المدارس العامة عندما
تبدء المدرسة في وقت الحقا ساعتين و نصف من وقت البدء العادي  .على سبيل المثال  ،إذا كانت مدرستك تبدء عادة في
 11:01صباحا  ،المدرسة سوف تبدء فى الساعة  01:01صباحا فى أيام بدء المدرسة المتأخرة .

س  :ما هى األيام التى تبدء بها الفصول الدر اسية فى وقت متأخر فى  6107- 6102؟
ج  :سوف تعقد  SPPJJبدء الفصول الدراسية في وقت متأخر في أيام على مدى األيام األربعة التالية  60 :أغسطس ،
 61سبتمبر  62 ،أكتوبر  .62 ،يناير  .لقد أدرجت هذه التواريخ في المسح للتقويم المدرسى  6102-6102لجميع أصحاب
المصلحة التي أجريناها في يناير  6102و في  SPPJJالتقويم  6102-6102المدرسى الذي تمت الموافقة عليه من قبل
مجلس إدارة جيفرسون باريش و تم اإلعالن عنه في أبريل . 6102

س  :هل يتم تقديم رعاية للطفولة فى المدرسة في المدارس اإلبتدائية التى تبدء متأخرة في هذه األيام ؟
ج  :بعض المدارس قد تقدم برنامج صباحى للتنمية فى أيام بدء الدراسة المتأخرة  .هناك رسوم و اآلباء و األمهات يجب ان
تسجل الطالب للبرنامج مسبقا  .يرجى االتصال فى المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات ألجل التسجيل .

س  :لماذا قررت  SPPJJتنفيذ أيام بدء الفصول الدراسية في وقت متأخر خالل العام الدراسي  6107- 6102؟
ج  :أيام بدء الفصول الدراسية فى وقت متأخر هي جزء من تنفيذ برنامج مجتمع التعليم المهني الحالى (  . ) PCLPبدء
المدرسة ساعتين ونصف ساعة متأخرة من صباح هذه األيام األربعة  ،مدرسينا سوف يدرجوا هذا الوقت في جدول أعمالهم
المعتاد الذى سوف يعطيهم الفرصة للتعاون مع أقرانهم  ،و تحليل بيانات الطالب  ،و تبادل أفكار حول أفضل الممارسات
التي تساعد على استهداف و خدمة احتياجات كل طفل .

س  :ما هي مجتمعات التعليم المهنية ؟
ج  :الشركات المحدودة العامة (  ) PCLPهي عملية مستمرة يتم فيها المعلمين العمل معا لتحقيق نتائج أفضل للطالب الذين
تخدمهم  .الشركات المحدودة العامة  PCLPترى ان التعلي م جزءا ال يتجزأ من العمل المتواصل للمعلمين كمفتاح لتحسين
التعليم للطالب  .يجتمع المعلمين فى مواضيع مماثلة أو مستويات الفصول في مجموعات صغيرة لتجميع معرفتهم و التعاون
ألجل الطالب  ،حصر المشاكل  ،و إيجاد الحلول  .كل فريق من المعلمين يطور استراتيجية منسقة إلشراك الطالب في جميع
أنحاء الطيف األكاديمي .

س  :هل أيام بدء الفصول الدراسية في وقت متأخر فى الشركات المحدودة العامة  PCLPتكون ممارسة شائعة ؟
ج  :نعم  ،ينضم العديد من أنظمة المدارس الثانوية فى  SPPJJعالية األداء في واليتنا و وطننا في ممارسة أيام بدء
الفصول الدراسية في وقت متأخر من الشركات المحدودة العامة  . PCLPفي الواقع  ،بعض األنظمة المدرسية تعقد هذه
الممارسة على أساس شهري أو أسبوعي .

س  :كيف سيستفيد طفلي ؟
ج  :تشير العديد من الدراسات أن التعليم الجيد هو العامل األكثر تأثيرا عندما يتعلق األمر ب تعلم الطالب  .الشركات المحدودة
العامة  PCLPهي إ ستثمار في التعليم المستمر لجميع معلمينا  .جنبا إلى جنب مع تقنيات التعليم الجديدة فى الفصول
الدراسية  ،المعلمين سوف ينخرطوا في دراسة شاملة للبيانات  .و هذا سوف يساعد المعلمين على إستهداف احتياجات كل
طالب  .المدارس التي طبقت هذا على نحو فعال مع الشركات المحدودة العامة  PCLPحققوا تقدم فى درجات التقييم من
الوالية و تقدم فى مستوى الثقافة  .الشركات المحدودة العامة  PCLPتقدم في الوقت المناسب  ،التدخل المباشر  .عندما يبدء
الطالب فى مساره األكاديمي  ،سوف يكون هناك فريق من المعلمين الذين يعملون معا ليبنوا على ما له أو لها من نقاط القوة
و الضعف .

س  :هل المعلمين يدعموا تنفيذ أيام بدء الفصول الدراسية في وقت متأخر في ا لشركات المحدودة العامة  PCLP؟
ج  :من ال تحدث مع معلمينا و المعلمين المهنيين اآلخرين  ،شهدنا الرغبة في تطبيق وقت في اليوم لمراجعة أعمال الطالب و
الدروس الخصوصية  .خالل فترة الصيف  ,المعلمين و المسؤولين من كل مدرسة فى  SPPJJيخصصوا وقت لحضور
مؤتمر  PCLالهجين لمدة ثالثة أيام  .يساعد هذا الحدث الوطني على تمهيد الطريق لحضور جلسات  PCLالتي ستجرى
هذا العام الدراسي .

س  :هل يتم توفير حافلة التنقل و خدمات المواد الغذائية  ،رعاية الطفولة بعد المدرسة  ،و األنشطة المدرسية بعد
المدرسة في أيام بدء الفصول الدراسية في وقت متأخر ؟
ج  :نعم  ،سيتم تقديم خدمات الحافالت و الغذاء و رعاية الطفولة بعد المدرسة  ،و توفير األنشطة المدرسية بعد المدرسة في
أيام بدء الفصول الدراسية في وقت متأخر .

