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بیدفورد المستقلة: سنعود -یولیس-منطقة مدارس مقاطعة ھیرست
 إلى التعلم

2020 – 2021 School Year Options 

بیدفورد المستقلة: سنعود -یولیس-منطقة مدارس مقاطعة ھیرست
 إلى التعلم

HEB ISD: We Will Return to Learn 

بموجب التوصیات الخاصة بالوضع الحالي، تخطط منطقة 
یولیس بیدفورد المستقلة لتوفیر خیار -مدارس مقاطعة ھیرست

إجراء المدارس التقلیدیة وخیار التعلم عبر اإلنترنت للعائالت بدًءا 
. سیكون الدعم اإلضافي لالحتیاجات 2020من أغسطس 

فین متاًحا في كٍل االجتماعیة / العاطفیة الخاصة بالطالب والموظ
 من الخیارین.

Under current state recommendations, HEB ISD is 
planning to provide traditional school and an 
online learning option for families beginning 
August 2020. Additional support for the 
social/emotional needs of students and staff will 
be available in both options.  

  
 ) المدرسة التقلیدیة1 

التعلم بصورة شخصیة في حرم منطقة مدارس مقاطعة  •
 بیدفورد المستقلة-یولیس-ھیرست

سیتبع الحرم الجامعي التوصیات الصادرة عن مسؤولي  •
 الصحة المحلیین وفي الدولة

الوصول إلى جمیع الدورات والبرامج في منطقة  •
 بیدفورد المستقلة-یولیس-مقاطعة ھیرست مدارس

 یتم توفیر وسائل النقل للطالب المستحقین •

1) Traditional School 
• In-person learning on an HEB ISD campus 
• Campus will follow recommendations 

from state and local health officials 
• Access to all HEB ISD courses and 

programs 
• Transportation provided for eligible 

students 
  

نت2   ) خ�ار التعلم ع�� االن��
ل  • ن  متطلبات التعلم اليوم�ة من الم�ن
سيتم تطبيق متطلبات الحضور اليوم�ة لجميع   •

 الفئات
ي   •

ة وذات التقدم الذاي� جدول منظم للصفوف المبا��
 )CANVASباستخدام منصة إدارة التعلم (

�اسات الدرجات العاد�ة الخاصة سيتم تطبيق س  •
ست ب�دفورد -يول�س-بمنطقة مدارس مقاطعة ه�ي

 المستقلة
ن إ� الخم�س، من   • ي من االثنني يتم توف�ي الدعم الفىن

 مساءً  8صباًحا حى� الساعة  8الساعة 

2) Online Learning Option  
• At-home daily learning requirements  
• Daily attendance requirements will apply 

for all classes  
• Structured schedule of live and self-

paced classes using a learning 
management system (CANVAS)  

• Normal HEB ISD grading policies will 
apply  

• Tech support offered Monday – 
Thursday, from 8 a.m. to 8 p.m. 

  



 بروتوكوالت السالمة*
سیتم منح قناع للوجھ ودرع واقي للوجھ لكل طالب  •

 وموظف
سیتم إجراء جدول تنظیف یومي یتم االلتزام بھ  •

بصرامة، وسیتم اتباع بروتوكوالت التباعد االجتماعي 
 بأقصى حد ممكن

سیتم قیاس درجة حرارة جمیع الطالب یومیًا، وذلك  •
 المنطقة التعلیمیةقبل دخول أي من مرافق 

Safety Protocols* 
• Each student and staff member will be 

issued a mask and a face shield 
• A robust cleaning schedule will take place 

daily, and social distancing protocols will 
be followed to the maximum extent 
possible 

• All students will have their temperature 
taken daily, prior to entering any district 
facility 

  
 Extenuating circumstances will be taken into* * سیتم النظر في توفیر بعض الظروف المخففة.

consideration. 
** ال یمكن للطالب الراغبین في االنتقال من خیار التعلم عبر 

اإلنترنت إلى خیار التعلم في المدرسة التقلیدیة القیام بذلك إال في 
 بدایة فترة التقییم التي تبلغ ستة أسابیع.  

** Students wishing to transition from the Online 
Learning Option to Traditional School instruction 
may only do so at the beginning of a six-weeks 
grading period.   

  
للحصول على الخطة التفصیلیة، برجاء بزیارة: 

hebisd.edu/ReturnToLearn 
For the detailed plan, visit: 
hebisd.edu/ReturnToLearn 

 


