في  30نيسان عقدت مدارس مدينة كولمبوس أول مرة في قاعة المدينة لفئة الطالب المتخرجين للعام الدراسي  2020و
التخرج بشكل الكتروني  ,و قد اُتيحت الفرصة لممثلي من العديد من مدارسنا الثانوية لطرح االسئلة لمشرفة المقاطعةDixon
و خبراء المقاطعة االخرين في مواضيع تتراوح من التغييرات في متطلبات التخرج و التخطيط للجامعة الى امكانية الحفالت
و مراسم ا لتخرج .اذا فاتك التخرج اللكتروني في قاعة المدينة انقر هنا
click here to watch a replay on the CCS YouTube Channel.
أدناه أسئلة الطالب و اجابات أكثر تفصيالً :
السؤال :سؤالي يتعلق بمتطلبات التخرج ,هل يمكن أن ت ُخبيروننا كيف تغيرت متطلبات التخرج لفئة  .2020وهل يمكن
آلي شخص اعادة ارسال المعلومات الى جميع المتخرجين وعائالتهم Michelle Arhinمن مدرسة Beechcroft High School
التغييرات في متطلبات التخرج مؤقتة و ال تنطبق اال على الطالب الذين يُخططون للتخرج بحلول  30أيلول 2020و قد تم
الغاء متطلبات مسارات التخرج في أهايو لخرجي  2020و سيتم الغاء أي متطلبات واختبارات ُمتبقية ربما لم يكتسبها
الطالب بعد .و هذا يشمل اختبارات والية أوهايو (امتحانات نهاية الدورة )أو أي معايير أخرى للمسارات االضافية مثل :
WorkKeys, Ohio Means Jobs Readiness Seal, Industry Credentials
بمعدل  GPA 2.5للصف الحادي عشر/الثاني عشر أو أي معايير أخرى يحاول الطالب اكتسابها بدال من انجاز18
من النقاط المطلوبة في اختبار نهاية الدورة السابقة .
في الوقت نفسه يتراجع مجلس التعليم في كولمبوس عن متطلبات التخرج في المقاطعة الى الحد االدنى و هذا ما يتطلب ما
مجموعه  20ساعة معتمدة ( )creditsبدالً من  22للتخرج و الغاء المتطلبات التالية :
 Technology Course credit, Academic Elective Course credit,و  120ساعةتدريب( )internship

من المهم أن نالحظ أن الطالب سيحتاجون  4خيارات (دورات أعلى من المتطلبات االساسية و ما بعدها )بدالً 3لكسب
اجمالي  20وحدة دراسية للتخرج و ينطبق هذا التغيير على فئة  2020باالضافة الى الطالب في فصول  2018و 2019
للذين ال يزالون بحاجة الى اكمال المتطلبات ,ستقوم المقاطعة باسترجاع متطلبات التخرج لفئة ( 2021أولئك الذين يُخططون
للتخرج بعد  /30أيلول  2020/و ما بعدها .
سؤال :على نفس خط متطلبات التخرج هنا السؤال يدور في أذهان العديد من المتخرجين يعمل كثير منا في برنامج
 VCAPالخاص بهم لتلبية متطلبات التخرج ما هي المواعيد النهائية لبرنامج  VCAPبمن سيتصل الطالب اذا كان
اذا كان يواجه صعوبة في اكمال برنامج  VCAP؟  Samuel Frumkinمدرسة Whetstone High School
يمكن للطالب الذين يواجهون أي تحديات أو أسئلة في برنامج  VCAPبامكانهم االتصال 614-365-5485
من الساعة  8:00صباحا ً – 11:00صباحا ً من يوم االثنين الى يوم الجمعة أو ارسال بريد الكتروني الى
( VCAP@columbus.k12.oh.usنفس البريدااللكتروني الجراء اختبار  VCAPالمفتوحة )ابتداء من يوم

Senior Town Hall - ARABIC

االثنين /4أيار 20/االتصال بمعلمين أمر متاح لدعم طالب برنامج  Vcapمن الساعة  10:00صباحا ً  2:00-بعد الظهر
في مجاالت اللغة االنكلبزية ,الرياضيات  ,العلوم و الدراسات االجتماعية سيكون التدريس عبر الكمبيوتر متاحا ً من ةالساعة
 3:00بعد الظهر –  7:00مساءاً يوم الثالثاء و الخميس .للحصول على معلومات حول فرص الدعم و التدريس اتصل
 614 365-5485أو ارسل بريداً الكترونيا ً الى VCAP@columbus.k12.oh.us.
المتخرجون الذين يفشلون في الدورة الضرورية للتخرج قد يستمرون في التسجيل في برنامج  VCAPويجب عليهم العمل
مع مديري مدارسهم للقيام بذلك  .يجب االنتهاء من جميع أعمال VCAPبحلول  18أيار لخريجي  30 -28أيار .
هذا يُتيح الوقت لتقدير الدرجات و التحقق من النص  .يمكن للطالب الذين لديهم ظروف خاصة وافق عليها مدير المدرسة
اكمال جميع  VCAPفي موعد أقصاه  21أيار.
سؤال :بالنسبة للمتخرجين الذين عملوا بجد للحصول على دبلوم الشرف ,هل سيظلون يحصلون على ذلك ؟
- Haley Briggsمن مدرسة Marion Franklin High School
نعم  .لم تتغير متطلبات مرتبة الشرف في الوالية  ,و في مدارس مدينة كولمبوس فأن شهادة دبلوم االمتياز و شهادة الدبلوم لم
تتغير و سيتم منح الطالب الذين يكسبون المعايير الالزمة الي من هذه االمتيازات مرتبة الشرف و كذلك أي
أختام من الدولة التي حصلوا عليها بما في ذلكBiliteracy and Ohio Means Jobs Readiness Seals.
و سيتم عرض هذه االمتيازات في شهاداتهم .
هل حدثت أي تغييرات للطالب الذين يعملون على بيانات االعتماد () credentialsأو مفاتيح العمل()Work Keys؟
Haley Briggsمن مدرسة Marion Franklin High School-
نظراً للقيود الصحية المستمرة التي تفرضها الوالية لن تتمكن المدارس من اعادة تقديم (  )WorkKeysمفاتيح العمل
أو اختبارات ()credentialاالعتماد مرة أخرى هذا العام ,يجب على الطالب الذين لديهم أي أسئلة حول أوراق االعتماد
(,) credentialsالتواصل مع Celeste Lewisمديرةالتعليم الفني و المهني clewis2@columbus.k12.oh.us.
.سؤال :اذا تلقيت جهاز الكمبيوتر  Chromebookأو  mobile hotspotمن المقاطعة فمتى يجب اعادتها ؟
سؤال من مواقع التواصل االجتماعي
يجب اعادة جهاز Chromebooksو  ,Hotspotsلكن المقاطعة تسمح للطالب باالحتفاظ Chromebooks
و  ,Hotspotsفي الصيف في حالة استمرار الطالب في العمل على متطلبات التخرج المطلوبة أو البرنامج االكاديمي
الصيفي أو الدورات الدراسية قبل الجامعة ,سيتم االتصال بالطالب خالل أشهر الصيف حول موعد ارجاع أجهزة
Hotspots, Chromebooks
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سؤال :كيف سيؤثر الربع الرابع على المعدل العام ( ) GPAو هل سيظهر في نصوصنا ؟ Lashawn Samuel
من مدرسة West High School
في هذا الوقت ستكون عالمات الربع الرابع ’ ‘Pأو ’ (Pass or Incomplete( ‘Iو لن يكون لها تأثير
 GPAsأو النصوص  ,الن الدرجات النهائية سيتم حسابها باستخدام الدرجات فقط من االرباع  3-1ال تُظهر النصوص ربع بعد ربع
على الرغم من أن الربع الرابع لن تؤثر على معدل  GPAsللمتخرجين و لن تنعكس على النصوص النهائية يجب على
الطالب الذين يُخططون للمشاركة في أي تعليم ما بعد المرحلة الثانوية أن يظلوا منخرطين في تعليمهم النه أخذك لالستراحة
في دراستك سيؤثر سلبيا ً على أدائك في اختبارات تحديد المستوى الجامعي هذا الصيف و في الدورات الخريفية  ,نريدك أن
تبدأ بالجامعة (سواء في الحرم الجامعي أو عبر االنترنيت) المحددة للنجاح للحصول على الدرجة التالية .
السؤال :نُقدر التغييرات التي أجرتها الدولة نتيجة اغالق المدارس فيما يتعلق بمتطلبات التخرج مع كل هذه التغييرات ,
ما هي أفضل طريقة للمتخرجين في فئة  2020لمعرفة ما اذا كانوا متخرجين Diewo Camaraمن مدرسة
Columbus North International School
استعرض المستشارو ن أي تقدم لكل متخرج في ضوء متطلبات التخرج الجديدة و تغيير الدرجات  ,ويعمل المستشارين و غيرهم من
أعضاء الموظفين باالتصال بالمتخرجين من خالل الندوات عبر االنترنيت و ساعات العمل االفتراضية و غرف الدراسة في و رسائل
Googleالبريد االلكتروني وجهات االتصال الشخصية االخرى  ,يرجى التواصل مع مستشارك بشأن أي أسئلة أو استفسارات

السؤال :هل ما زلنا بحاجة لدفع رسوم أولية أو رسوم التخرج سؤال من مواقع التواصل االجتماعي
في هذا الوقت ال يزال الطالب بحاجة الى دفع رسوم التخرج )($70دوالراً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التخرج  ,يُغطي جزء من
من هذه الرسوم تكلفة غالف الدبلومة و القبعة و الثوب و تبحث المقاطعة عن فرص لخفض هذه الرسوم لفئة 2020خاصة اذا كان
حفل التخرج سيكون الكترونيا ُ  ,اذا كنت مدينا ً برسوم الكتب أو المعدات المفقودة ستظل بحاجة الى دفع تلك الرسوم ,اذا كان لديك أسئلة
حول الرسوم االخرى فيجب عليك االتصال بمدير المدرسة .
,سؤال :عادة هذا موسم الحفالت المدرسية لكن الدولة قالت ال يُمكننا التجمعات الكبيرة من الناس في الوقت الحاضر ,هل هناك مازالت
طريقة للمتخرجين لالستمتاع بالحفالت؟ Columbus North International School - Isabella Gonzalez
مع استمرارية القيود التي تفرضها الدولة على التجمعات العامة فأنه ال يوجد طريقة القامة الحفالت التقليدية  ,تُخطط العديد من المدارس
و المنظمات حفالت الكترونية لكننا نعلم انها ليست بنفس الطريقة المعتادة و نظراً الن لقاح COVID-19غير متوقع لعدة أشهر فمن
غير المحتمل أيضا ُ أن نؤجل أي حفالت مدرسية الى الصيف و تعريض الطالب للمخاطرة  ,مع تعافي مجتمعنا و تقليل المخاوف
الصحية وقد تبحث المقاطعة عن فرص لدعوة فئة  2020لالحتفال بطرق غير تقليدية

سؤال :بما ان الدولة ترفع ببطء أمر البقاء في المنزل ,فهل ست ُتاح الفرصة للطالب العودة الى المدرسة لتنظيف خزائنهم ؟
Columbus Africentric Early College- Alecia Stallings
ابتدا ًء من  1أيار سيتم رفع العديد من القيود التي كانت مفروضة في البداية ببطء بسبب الوباء و عندما يتم تخفيف هذه القيود بما يكفي
للسماح بعودة الناس الى مباني المدرسة ,ستضع المقاطعة خطة منظمة لمنح الطالب و الموظفين فرصة الذهاب الى المباني في أوقات
محددة و يمكن أن يكون ذلك في أواخر شهر أيار أو أوائل حزيران اعتماداً على الدولة و التوجيه المحلي .
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سؤال:بعد 13عاما ً من المدرسة نشعر أننا نستحق االحتفال بعيد تخرجنا ,لكن هذه االزمة ابعدتنا عنا ,كيف تخطط
المقاطعة للتخرج ؟ Mifflin High School - Ajanay Rogers
سيتم تخريج دفعة  ,2020لكن لن يكون حفل تخرج تقليدي ,قدمت الدولة العديد من التوصيات المختلفة حول كيفية تقديم
التخرج بأمان للطالب و العائالت و تستكشف المقاطعة العد يد من الخيارات ,وقدمت العديد من شركاء المجتمع للمساعدة في
شي .
التخطيط ,في الوقت الحالي لم يتم تحديد أي ْ
.السؤال :هل سنحصل على القبعات و االثواب ؟ ماذا عن شهادة الدبلوما ؟السؤال م ن مواقع التواصل االجتماعي
نعم  .ان جزء من االحتفال بالتخرج هو لُبس القبعات و االثواب و الذي يمكنك االحتفاظ به للسنوات القادمة  ,تعمل مدارس
مدينة كولمبوس مع الشركات التي تقوم تقليديا ُ بتزويد القبعات و االثواب و غالف الدبلومات و لكن تم اغالق العديد من
الشركات أثناء الوباء و مع اعادة فتح تلك الشركات و بدء ملىء الطل بات ستضع المقاطعة خطة للتخرج الخذ غالف الدبلوما و
القبعات و االثواب و قد يتم ارسال الشهادات المطبوعة النهائية بالبريد أو متاحة لالستالم في وقت الحق .
السؤال:يخطط الكثير منا بالتحاق بالجامعة في الخر يف و لكن العديد من الجامعات غيرت طريقة عملها مثل اغالق المساكن
الجامعية و اقامة جميع الفصول الدراسية عبر االنترنيت ماذا يجب أن نكون جاهزين الى ؟ هل يجب أن ندفع رسوم السكن
بحلول الموعد النهائي للكلية ؟Mifflin High School - Ajanay Rogers
في هذا الوقت يجب على العائالت و الطالب التخطيط لمجموعة متنوعة من الحاالت .لم تتخذ الكليات و الجامعات قرارت
نهائية بشأن كيفية عمل الجامعات في الخريف و هذا بالتأكيد ليس مثاليا ً الغراض التخطيط ولكن يمكن أن يحدث مجموعة من
السناريوهات – بفتح الحرم الجامعي بالكا مل و تشغيله بالمنشأت المختارة و استمرار جميع الفصول بشكل الكتروني عبر
االنترنيت .تأمل معظم المدارس أن يكون لديها فكرة أفضل عما سيبدو عليه الخريف بحلول أوائل الصيف .
اليك بعض االشياء التي يجب على الطالب و العائالت للتخطيط لها فعالً :
•

•
•

يحتاج الطالب الى مراجع ة حساب البريد الكتروني الخاص بالكلية بشكل منتظم للحصول على التحديثات في
مدارسهم ستكون هذه هي الطريقة الرئيسية التي تتواصل بها مع المدرسة لمعرفة أي خطط أو خطوات قد يحتاج
الطالب الى اتخاذها .
بالنسبة لخطط السكن أو دفع العربون ستختلف االجراءات باختالف المؤسسة فيجب على الطالب و االسر االتصال
بمكتب بمكتب السكن للجامعات للحصول على معلومات خاصة بجامعاتهم .
اذا تم عقد الفصول الدراسية عن بُعد في بيئة افتراضية في الخريف فيجب على الطالب التأكد من أن لديهم امكانية
الوصول الى التكنولوجيا التي تكون مطلوبة (أجهزة الكمبيوتر  ,االنترنيت  ,و  , Wifi hotspotsوما الى ذلك ) قد
يكون لدى بعض المدارس موارد متاحة للطالب المحتاجين .

•

اذا تم عقد الفصول الدراسية في بيئة تكنولوجية فينبغي أن يُ عد الطالب أنفسهم للتعلم في بيئة عبر االنترنيت و التي
يمكن أن تكون مختلفة تماما ً عن الفصول الدراسية التقليدية.
.

سؤال نسمع أن بعض الكليات قامت بتعديل متطلبات القبول الخاصة بها بسبب االزمة فأذا كان هناك المتخرجين الذين ما
زالوا يتطلعون للذهاب الى الكلية فماذا ستقول لهم و لعائالتهم ؟ Eastmoor Academy, Faith Bondurant
اتصل بمكاتب القبول بالكليات التي تهتم بها فيما اذا حصل أي تغييرات أو تحديثات لعملية القبول ,الن بعض الجامعات أدخلت
تغييرات للفصول القادمة لهذا العام أنقر هنا
. Click here for a tool that tracks changes to admission procedures for a number of
colleges.
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حاليا ً  53كلية وجامعة في أهايو ممثلة في هذا الموقع .هناك بعض التغييرات أو التحديثات و التي تتضمن أيضا ُ الوقائع
االفتراضية و عمليات ارسال النص ,الجواب /المواعيد النهائية اليداع التسجيل و الخطط لعام 2020و تقريبا ً نصف هذه
الكليات في هذا الموقع قد أخرت الموعد النهائي الجابتهم /المواعيد النهائية اليداع التسجيل .
و هذا سبب اضافي لمراجعة موقع  NACACعلى الويب أو مواقع الكلية أو مكاتب القبول .
سؤال يرتدي الكثير من االشخاص كمامات هذه االيام لمنع انتشار , COVID-19هل هذا يكفي البقائنا سالمين ؟و متى
سينتهي هذا الوباء حقا ً ؟ South High School Dolanda Chanthasene
ينتشر  COVID-19عن طريق قطرات الرذاذ للجهاز التنفسي  ,انها ليست محمولة في الجو و هذا يعني أنها تنتقل
عن طريق السعال و العطس أو حتى لو بصق الناس عندما يتحدثون  ,فأن كمامات الوجه قد تحميك حقا ً باالصابة
 COVID-19و لكن نظراً الن العديد من االشخاص يمكن أن يكون لديهم  COVID-19و ال يعانون من أعراض (او لم
تظهر عليهم االعرض بعد ) فيمكنهم نقلها الى االخرين دون معرفة ذلك ,الكمامة هي لمنع نشر قطرات الرذاذ للجهاز التنفسي
الخاص بك اذا كانت لديك  ,اذا كان الجميع يرتدون الكمامات  ,و يبقون بُعد  6أقدام و يغسلون أيديهم لمدة  20ثانية بعد
لمس االشياء و ينظفون االسطح بانتظام و ال يجتمعون مع االخرين في مجموعات كبيرة ,فيمكننا بعد ذلك تقليل عدد
االشخاص الذين يتعرضون للفيروس و تقليل عدد االشخاص الذين يُصابون به
سينتهي وباء  COVID-19عندما يكون لدى معظم الناس (حوالي  ) % 90-80مناعة ضد الفيروس و هذا يعني انهم
قد أصيبوا بها و تعافوا منها و لديهم أجسام مضادة لقتل الفيروس اذا دخلت على أجسامهم مرة أخرى أو أنهم حصلوا على
لقاح للفيروس و لديهم أجسام مضادة مطورة من اللقاح لقتل الفيروس اذا دخل على أجسامهم مرة أخرى ,و قد يكون اللقاح
على بُعد سنة الى  18شهر ليكون جاهزاً

اذا كنت ترغب في طرح االسئلة,فيرجى عدم التردد في ارسال بريد الكتروني الى ادارة المشاركة في مدارس مدينة
كولمبوس على العنوان التالي engage@columbus.k12.oh.us.
.

Senior Town Hall - ARABIC

