
 

Traditional School Setting 
In-Person – 5 days a Week 

(or Alternating Days) 
Depending on Building Capacity & Demand 

 اإلعداد المدرسي التقلیدي
 أیام في األسبوع 5 –حضور شخصي 

 األیام بالتناوب)(أو 
   والحاجةالمدرسي سعة المبنى إعتماداً على 

 

 أو
Virtual Academy 

100% Online 
5 Days a Week 

 
 ياإللكترونالتعلم /التعلیم عن بعدأكادیمیة 

 أیام في األسبوع 5 ٪ تعلیم عبر اإلنترنت100مع 

Face to face, in-person instruction for 
Prek-12 students in their current 
school setting. If alternating days are 
required due to enrollment capacity, 
students will participate virtually on 
designated days. 

 ما قبل الروضة وجھاً لوجھ، تعلیم شخصي لطالب
في محیط مدرستھم الحالیة.  الصف الثاني عشرالى 

التسجیل،  كمیةبسبب  یام التناوبألإذا لزم األمر 
 بالتعلیم عن بعد/التعلم األلكترونيفسیشارك الطالب 

 في أیام محددة

  
Students will have a scheduled school 
day, with multiple face-to-face, online 
lessons provided by a online CHPS 
licensed teacher. 

 
سیكون لدى الطالب یوم دراسي مجدول، مع العدید 

عبر اإلنترنت التي  ،من الدروس المباشرة وجھاً لوجھ
  . مرخص CHPS یقدمھا معلم 

Monday – Friday (our goal) or 
alternating days, depending on space 
availability and building capacity. If an 
alternating day schedule was needed, 
siblings would attend on the same day. 

 Monday – Friday instructional delivery, 
5-hour school day, with online 
resources similar to the Traditional 
School model. 

 



ھدفنا) أو أیام ھذا ھو من االثنین إلى الجمعة (
بناء. إذا قدرت التوفر المساحة ومتناوبة، حسب 

كانت ھناك حاجة جدول الیوم بالتناوب، سیحضر 
 األشقاء في نفس الیوم.

، یوم دراسي  اتالتعلیممن االثنین إلى الجمعة ، تسلیم 
عبر اإلنترنت مثل تعلیمیة بمواد ساعات،  5مدتھ 

 نموذج المدرسة التقلیدیة.

Five (5) hour school days, start times 
may vary by school. Transportation 
may be limited by the number of 
students per bus based on VDOE and 
CDC guidelines. 

ساعات مدرسیة، قد تختلف أوقات البدء ) 5خمسة (
الطالب  حسب المدرسة. قد یكون النقل محدوًدا بعدد

 .CDCو  VDOEلكل حافلة استناًدا إلى إرشادات 

 Support Services available for all 
students, either online or in-person 
through scheduled appointments. 

 
 

الطالب، سواء عبر تتوفر خدمات الدعم لجمیع 
 اإلنترنت أو شخصیًا من خالل مواعید مجدولة.

Support Services available for all 
students. Office hours will be available 
to support students and parents. 
خدمات الدعم متاحة لجمیع الطالب. ستكون ساعات 

 .العمل متاحة لدعم الطالب وأولیاء األمور

 Office hours will be available to support 
students and parents. 
 

ستكون ساعات العمل متاحة لدعم الطالب وأولیاء 
 األمور.

In-person social distancing, use of 
personal protective devices, and 
routine cleaning practices will be 
utilized as outlined by the CDC and 
VDOE guidance documents. 

 Virtual learning experience that 
engages students in new content for 
their 20202-2021 course schedule. 

 



استخدام أجھزة  ،االجتماعي بین األشخاص التباعد
الحمایة الشخصیة، وممارسات التنظیف الروتینیة 

 .VDOEو  CDCعلى النحو المبین في وثائق توجیھ 

التي تشرك  التعلیم عن بعد/التعلم األلكترونيتجربة 
-2020جدول دراسي ل الطالب في محتوى جدید

2021  

CHPS Back-to-School Plan 2020-2021 
 2021-2020لسنة للعودة إلى المدرسة  CHPSخطة 

This plan offers families 2 options: a virtual academy or a traditional school. It is revised based on continued 
guidance from the VA Department of Education, CDC, and the Governor’s office. If you have specific questions 
regarding our plan, contact your school’s principal or school counselor for further information. Pending CHPS 
School Board approval at the July 2020 School board meeting, our Back-to-school for Plan will be released to the 
public. A draft of the plan will be available prior to this date. 

 
بناًء  المراجعةأو مدرسة تقلیدیة. تتم  التعلیم عن بعد/التعلم األلكترونيتقدم ھذه الخطة خیارین للعائالت: أكادیمیة 

، ومكتب المحافظ. إذا CDC على توجیھ مستمر من وزارة التعلیم في فیرجینیا، ومركز السیطرة على األمراض
ستك أو مستشار المدرسة للحصول على مزید من كانت لدیك أسئلة محددة بشأن خطتنا، فاتصل بمدیر مدر

،  2020 (تموز)في اجتماع مجلس المدرسة في یولیو CHPSمدرسة إدارة المعلومات. في انتظار موافقة مجلس 
عامة ل سیتم إصدار خطة العودة إلى المدرسة الخاصة بنا للجمھور. ستكون مسودة الخطة متاحة قبل ھذا التاریخ

 الناس.
 
 
 

 


