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 السادة أ� طالب صفوف ما قبل الروضة حىت الصف الخامس،

ي ال �مكنهم  ة الىت ي أثناء هذە الف�ت
ي التعلم �ض

إ�  الحضور فيها لقد عملنا جاهدين لنضمن أن طالبكم سيتمكنون من مواصلة المشاركة �ض
ا موارد  المدرسة.  وقد أ�شأنا موارد ع� مستوى المنطقة التعل�م�ة ونعلم أن معل�ي طفلك والمدارس ع� المستوى الفردي �قدمون أ�ض�

ل. ألطفالك للمش ض ي الم�ض
ي التعلم �ض

 اركة �ض

ا لجدول لألطفال الصفوف من صف ما قبل الروضة  ومن أجل الحفاظ ع� هذە العمل�ة واضحة و�س�طة بقدر اإلمكان، وضعنا نموذج�
ي 5حىت الصف 

ا �دعم التعلم المستمر، و�عزز الصحة العاطف�ة االجتماع�ة، و�شجع ع� ممارسة النشاط البدىض .  سيوفر هذا الجدول روتين�
ي والعادات الصح�ة.  إذ

دد �ض ا، أو إذا كان لد�ك جدول يناسب أ�تك، فال ت�ت  مختلف�
ً

ا كانت مدرسة طفلك أو معلمه قد قدما بالفعل جدو�
 

ً
 الجدول.  هذا من استخدامه بد�

ل. عندما يتعلق األمر بالوقت األ�اد��ي  ف ء أرسله معلم الفصل أو المدرسة إ� الم�ف ي
ي حالة استنفاد   ، ُير�� إعطاء األول��ة ألي �ش

هذە  �ض
ي �قدمها مكتب المنطقة التعل�م�ة.  �مكنكم العثور عليها  ا الوصول إ� الموارد التال�ة الىت  الرابطع� األ�شطة، �مكنكم أ�ض�

www.syracusecityschools.com/coronavirus ي قطاع الرعا�ة الصح�ة و�حاجة إ� خدمات رعا�ة األطفال
ض �ض إذا كنت أحد العاملني

 للحصول ع� المعلومات والمساعدة.  1220-446 (315) أثناء إغالق المدارس، ُير�ب منك االتصال بالرقم 

 مع أط�ب التح�ات،

 
Laura Kelley 

 

ل لصف ما قبل الروضة إ� ف ي الم�ف
ي التعلم �ف

ي نموذج لجدول تل�ت
  الصف الثايف

حة الوقت  األ�شطة الُمق�ت

تناول الفطور واستعد لليوم (استحم، وارتِد مال�سك، واغسل أسنانك بالفرشاة، وما إ�  • ص 11:30  -ص  09:00
 ذلك)

ي  30 •
 دق�قة من النشاط البدىض

ي توفرها المدرسة أو المنطقة  60 • دق�قة من الوقت األ�اد��ي (باستخدام الموارد الىت
ي الصباح) التعل�م�ة؛

ض أو ثالث �ض ي تقس�مها إ� أجزاء أصغر بمرتني
دد �ض  ال ت�ت

 دق�قة من األلعاب/اللعب 30 •
 دق�قة من وقت التعلم ع� الشاشة 30 •

o   ا�يوز ( روابط المكتبةخ�ارات  )SCSDالمنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي
o  PBS Kids برامج تلف��ون�ة 
o  PBS Kids التطب�قات 

  الغداء!  وقت 

م إ�  12:30من الساعة 
 مساء  3:00

ي  دق�قة من النشاط 30 •
 البدىض

ي توفرها المدرسة أو المنطقة  60 • دق�قة من الوقت األ�اد��ي (باستخدام الموارد الىت
ي تقس�مها إ� أجزاء أصغر)

دد �ض  التعل�م�ة؛ ال ت�ت

ف Laura Kelley مكتب التعل�م والتعلم ف األ�اد�ميني  ، رئ�سة المسؤولني
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 دق�قة من اللعب 30 •
 دق�قة من وقت التعلم ع� الشاشة 30 •

o   ا�يوز ( روابط المكتبةخ�ارات  )SCSDالمنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي
o  PBS Kidsبرامج تلف��ون�ة 
o  PBS Kidsالتطب�قات 

 

ل للصف الثالث إ� الخامسنموذج لجدول ت ض ي الم�ض
ي التعلم �ض

 ل�ت

حة الوقت  األ�شطة الُمق�ت

ا إ�  9من الساعة   12صباح�
ا  ظهر�

تناول الفطور واستعد لليوم (استحم، وارتِد مال�سك، واغسل أسنانك بالفرشاة، وما إ�  •
 ذلك)

ي  30 •
 دق�قة من النشاط البدىض

ي توفرها المدرسة أو المنطقة دق�قة من الوقت األ�اد��ي (باستخدام  90 • الموارد الىت
ي تقس�مها إ� أجزاء أصغر)

دد �ض  التعل�م�ة؛ ال ت�ت
 دق�قة من األلعاب/اللعب 30 •
 دق�قة من وقت التعلم ع� الشاشة 30 •

o   ا�يوز ( روابط المكتبةخ�ارات  )SCSDالمنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي
o  PBS Kidsبرامج تلف��ون�ة 
o  PBS Kidsالتطب�قات 

  الغداء!  وقت

ا إ�  12:30من الساعة  ظهر�
 مساء  3:00

ي  30 •
 دق�قة من النشاط البدىض

ي توفرها المدرسة أو المنطقة  60 • دق�قة من الوقت األ�اد��ي (باستخدام الموارد الىت
ي تقس�مها إ� أجزاء أصغر)

دد �ض  التعل�م�ة؛ ال ت�ت
 دق�قة من األلعاب/اللعب 30 •
 دق�قة من وقت التعلم ع� الشاشة 30 •

o   ا�يوز ( روابط المكتبةخ�ارات  )SCSDالمنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي
o  PBS Kids برامج تلف��ون�ة 
o  PBS Kids التطب�قات 
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