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التعلیم المدمج (الخلیط)

مدرسة أوكلون الثانویة ٢٠٢٠

التعلم وجھا لوجھ 
في مبنى المدرسة

التعلم عن ُبعد 
في المنزل

التعلم المدمج 
(الخلیط)



What is Hybrid Learning?         ما ھو التعلیم المدمج (الخلیط)؟  

Hybrid learning is a teaching method 
where teachers instruct in-person and 
remote students at the same time. 

At Oak Lawn H.S., student will attend 
school two days a week. The other 
three days they will be attending 
classes online. They will be in classes 
from 8:35-12:28 p.m. 

التعلیم المدمج ھو طریقة تدریس تعتمد على قیام 
المعلم بتدریس بعض الطالب وجھا لوجھ وبعض 

الطالب األخرین عن بعد في نفس الوقت.

سوف تبدأ مدرسة أوكلون الثانویة ھذا النظام 
التعلیمي قریبا، حیث سیقوم الطالب بالتعلم عن 
بعد ثالثة أیام في األسبوع ویحضرون إلى مبنى 

المدرسة یومان في األسبوع فقط من الساعة 
٨,٣٥ صباحا وإلى الساعة ١٢,٢٨ ظھراً . 



المجموعة الخضراء، المجموعة الرمادیة، ومجموعة المتعلمین عن بعد

Note: Students cannot switch groups. Groups were made to balance the number of students in 
the classrooms. Parent cannot switch their students from remote to in-person.

Groups: Green, Gray or Remote in Skyward

ھام : ال یمكن للطالب أن یغیروا مجموعتھم وال یمكن لألھالي أن یغیروا أبنائھم للتعلیم وجھا لوجھ



What you need to do before entering school 
building?

ما الذي یجب علیك القیام بھ قبل دخولك إلى مبنى المدرسة؟



Before Entering the Building- Daily Health Screening

The screener must be taken every time 
students enter the building.

Log into your Skyward portal. Click on 
“Today’s Screener” in the upper portion of the 
home screen. 

یجب على الطالب إكمال االسئلة یومیاً قبل دخولھم الى المدرسة

 قم بتسجیل دخول على سكاي وارد ثم انقر على "شاشة الیوم"
 في الجزء العلوي من الشاشة الرئیسیة

إكمل أسئلة الفحص الطبي قبل دخولك إلى مبنى المدرسة



Before Entering the Building- Daily Health Screening

Note: Students cannot change their screening after they click save. Students who answer “Yes” to these 
questions should not come into school.They will be contacted by the Nurse’s Office.

 مالحظة: ال یمكن للطالب تغییر اجوبتھم بعد النقر فوق حفظ. الطالب الذین یجیبون بـ "نعم" على ھذه األسئلة یجب أال یذھبوا إلى المدرسة ، حیث سیتم
.االتصال بھم من قبل مكتب الممرضة

إكمل أسئلة الفحص الطبي قبل دخولك إلى مبنى المدرسة



Before Entering the Building- Daily Health Screening

The online Wellness Screening via Skyward needs to be completed every day prior to 
arriving on campus  and a  “Green Checkmark” needs to be obtained to show you are 
approved to come onto school grounds.   

إكمل أسئلة الفحص الطبي قبل دخولك إلى مبنى المدرسة

عند اكمال اسئلة الفحص الطبي یجب أن تظھر عالمة صح خضراء  كمؤشر للسماح بدخول إلى 
المدرسة. 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wseduoaklawnil/fwemnu01.w?mid=8&sid=22


Before Entering the Building- Daily Health Screening

If you received the “red exclamation 
point”, contact the Oak Lawn Nurses 
at nurse@olchs.org or call 
708.741.5640, and include the 
following contact information in your 
email/call to the nurses: 

- Name and ID Number

- Symptoms and when they 
started

- Last time you were on campus

- If you have been seen by a 
doctor for your illness

إكمل أسئلة الفحص الطبي قبل دخولك إلى مبنى المدرسة

 اذا ظھرت عندك “عالمة التحذیر الحمراء” قم بالتواصل مع ممرضات المدرسة او
االتصال علیھم وأخبارھم بجمیع ما یلي

- االسم ورقم الطالب
- األعراض ومتى بدأت

- آخر مرة كنت في الحرم المدرسي
- إذا قمت بزیارة الطبیب لمرضك

:معلومات الممرضات
nurse@olchs.org 

708.741.5640



Before Entering the Building- Daily Health Screening

Students who are well enough to join classes remotely, please have 
them connect to their classes meetings.  

Students who are not  well enough to attend classes, please report 
your absence to attendanceoffice@olchs.org or call 708.741.5860.  

إكمل أسئلة الفحص الطبي قبل دخولك إلى مبنى المدرسة

 الطالب الذین یتمتعون بصحة جیدة لالنضمام إلى الفصول عن ُبعد ، یرجى االتصال باجتماعات
.فصولھم الدراسیة

 الطالب الذین ال یتمتعون بصحة جیدة لحضور الفصول الدراسیة ، یرجى اإلبالغ عن غیابك إلى
attanceoffice@olchs.org 708.741.5860 أو االتصال على.



 Entering the Building                    عند الدخول الى المبنى
Temperature check is required.

Daily Wellness Screening - 
Green Check 

Show your “Green Checkmark” 
screen from your iPad or Phone 
to school staff upon arrival to 
campus.

 سیتم قیاس درجات
الحرارة

 إتمام أسئلة الفحص الطبي
 وإظھار عالمة الصح

.الخضراء عند الدخول



What do you do inside the school building?

ماذا تفعل داخل مبنى المدرسة؟



Inside the Building                                     داخل المبنى
· Wear your mask in the building at all times and 
outside whenever you are not able to maintain 6 
feet of social distance. 

· Wash your hands often with soap and water for 
at least 20 seconds or use hand sanitizer with at 
least 60% alcohol content.

· Avoid touching your eyes, nose and mouth

 ارتِد قناعك في المبنى في جمیع األوقات وفي الخارج متى لم تكن
.قادًرا على الحفاظ على مسافة 6 أقدام للتباعد االجتماعي

 اغسل یدیك باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانیة على األقل -
.أو استخدم معقم الیدین بنسبة 60٪ على األقل من الكحول

تجنب لمس العینین واألنف والفم ·



Inside Classrooms                               داخل الفصول

Classrooms have a 
small number of desks 
to allow for social 
distancing. 

Students should stay 
at their desks and 
keep their masks.

 تحتوي الفصول
 الدراسیة على عدد
 صغیر من المكاتب

 للسماح بالتباعد
.االجتماعي

 یجب على الطالب
 البقاء في ادراجھم

.واالحتفاظ بأقنعتھم



Attendance

Present: Remote Learning
-Student is logged into class.

Present: In Person
-Student is in school and in class.

Absent:
-Student is absent from online and 
in-person class.

الحضور والغیاب
حاضر (موجود) للطالب المتعلمین عن ُبعد

تعني أن الطالب \ الطالبة قام بالدخول إلكترونیاً على اجتماع 
الصف.

حاضر (موجود) للطالب المتعلمین وجھاً لوجھ
تعني أن الطالب \ الطالبة موجود بمبنى المدرسة في الصف.

غیاب
تعني أن الطالب \ الطالبة لم یدخل إلكترونیاً على اجتماع 

الصف ولم یحضر إلى مبنى المدرسة لحضور الصف وجھا 
لوجھ.



Information on Lunch Services           معلومات عن خدمات الغداء

Students will not eat lunch while on 
campus. 
However, the OLCHS food service 
program, provided by Country House 
Restaurant, will have “take-home” 
lunch meals available to all students 
free of charge available for pick up prior 
to leaving the school building through 
the end of the semester.  Meals can be 
picked up outside the North entrance 
at door 4A.  

Meal pick-up for both Blended 
and Full Remote Students will be 
available from 10:30 – 1:00. See 
website for more details.  

 لن یأكل الطالب الغداء أثناء
تواجدھم في الحرم المدرسي

 ستتوفر وجبات غداء "منزلیة"
 لجمیع الطالب مجاًنا الستالمھا قبل

 مغادرة مبنى المدرسة حتى نھایة
 الفصل الدراسي. یمكن الحصول

 على وجبات الطعام خارج المدخل
.الشمالي عند الباب 4 أ

 تتوفر خدمة استالم الوجبات لجمیع
الطالب من الساعة ١٠:٣٠-١:٠٠

https://www.olchs.org/country-house-food-service-updated/?CategoryId=1


Important Dates   تواریخ مھمة



Class Schedule Green or Gray for In-Building Days

During the afternoons, 
students should be 
available to complete 
schoolwork. 

Teachers are available 
to meet with students 
during the scheduled 
times.

ُخصصت فترة بعد الظھر للطالب 
الكمال واجباتھم المدرسیة.
سیكون المعلمین حاضرین 

ومستعدین لمقابلة ومساعدة الطالب 
خالل ھذه الفترة.

الجدول األسبوعي للطالب في المجموعتین الخضراء والرمادیة
الجدول االسبوعي للتعلیم المدمج (الخلیط)



Questions?

Main Office
708-424-5200

Attendance
708-424-5200 x5621

Nurse
nurse@olchs.org or call 
708-741-5640

Counseling Office
708-741-5632

لمزید من االستفسارات أو االسئلة
رجاء االتصال بـ:

المكتب الرئیسي
٥٢٠٠- ٤٢٤- ٧٠٨ 

مكتب الحضور والغیاب
 ٥٢٠٠-  ٤٢٤- ٧٠٨   ثم  ٥٦٢١

مكتب الممرضة
٥٦٤٠ -٧٤١- ٧٠٨ 

nurse@olchs.org

مكتب المستشارین 
٥٦٣٢-٧٤١ - ٧٠٨

mailto:nurse@olchs.org

