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 :عزیزي  طالب بایون HS وطالب الصف الثامن وأولیاءاألمور/األوصیاء 

لقد فقدت 2020 الكثیر من الذكریات الثمینة للسنة العلیا ونرید أن 

نحتفل بھا بكل طریقة ممكنة. سنستمر في خطط االحتفال بالتخرج لدینا. سیتم 

مساًء لجمیع خریجي الصف  8یونیو في الساعة  24حفل التخرج االفتراضي یوم 

الثامن في كل مدرسة و25  یونیو في الساعة8  مساء� لجمیع طالب 

المدارس الثانویة. ستكون جمیع الخریجین متاحة للمشاھدة على موقعنا 

bboed.org فيأي وقت بعد تاریخ التخرج.

نحن نجري أیض�ا تخریج�ا ثانی�ا،وإحیاء ذكرى التخرج بالسیارة / القیادة  

 ابتداء� من 23 یونیو وااللتزام بإرشادات الحاكم لما سیتم السماح بھ 

لالحتفاالت الخارجیة في یونیو. تشمل إرشادات المحافظ ما یلي:

● یجب أن تقام االحتفاالت خارج المطر. لن یسمح بأي احتفاالت 

 داخلیة.

● یجب أن یكون ھناك اتصال محدود بین الحاضرین ، باستثناء أفراد األسرة 

المباشرین ، مع توصیات لتمریر الشھادات إلكترونیا�، على سبیل المثال. 

● یجب على المقاطعات تحدید الحد األدنى من الموظفین وھیئة التدریس الالزمة 

 لتسھیل مراسم البدء وتعدیل متطلبات الحضور وفًقا لذلك.

 ● أغطیة الوجھ "مشجعة بشدة".



● القواعد الموصى بھا التي تطلب من أي شخص مریض أو تظھر علیھ أعراض عدم 

 الحضور

● یجب تنسیق جمیع األنشطة بالتشاور مع المكاتب البلدیة ، مثل المكتب 

المحلي إلدارة الطوارئ ، وإنفاذ القانون المحلي ، والمستجیبین األوائل ، 

ومسؤولي الصحة المحلیین.

سیكون التخرج الشخصي / بالسیارة شامالً لجمیع الطالب وسیجري في ستیفن ر. 

. في حین أن ھذه JFK Boulevard 930الواقع في  (Stephen R. Gregg Park)جریج بارك 

القیود ستؤثر على تخطیطنا وما سیبدو علیھ الحفل في نھایة المطاف ، یجب 

علینا اتباع ھذه اإلرشادات من أجل عقد مراسم التخرج  
الشخصي / بالسیارة . 

نشارك في خیبة أملك ألن خریجینا لن یحصلوا على نفس تجربة التخرج مثل  

اآلخرین قبلھم. نشعر بنفس اإلحباط الذي تشعر بھ بسبب مسؤولي 

الدولة بشأن نوع حفل التخرج الذي سُیسمح بھ.

لقد اتخذنا قرارات التخرج ھذه بالتشاور مع مدرستنا الثانویة المنتخبة مجلس الطالب ، رئیس مجلس 

رئیس , ،الشرطة  Mayor Davis التعلیم ونائب الرئیس ،العمدة دیفیس

اإلطفاء،المھنیین الطبیین ،محامینا في المدارس ، وشركات التأمین 

لدینا ومكتب بایون لمنسق إدارة الطوارئ. طلب مجلس الطالب نوعین 

من التخرج - ویسرني أن أقول إننا قادرین على تقدیم نوعین من التخرج 

افتراضي و شخصي / محرك (

بصفتي عضو�ا في فرقة العمل COVID- 19 لمدینة Bayonne ، یمكنني أن أشھد 

على ذلك. كان القرار صعب�ا للغایه، ومع ذلك ، فإننا نتفھم أیض�ا 

 .COVID- 19أھمیة الحمایةأنفسنا وأحبائنا من انتشار



على الرغم من أن تخرج ھذا العام سیبدو مختلف�ا تمام�ا عن السنوات 

السابقة، إال أننا سنضمن طالب 2020تتلقى أفضل تجربة تخرج ممكنة 

یمكننا تقدیمھا تحت ھذه القیود. المعلومات قادمة من مدیر المبنى 

الخاص بك (Principal)فیما یتعلق بتفاصیل التخرج الظاھري في 24 یونیو 
و25 یونیو 

والقیادة من خالل التخرج المقرر في23  یونیو. 

نشكرك على دعمك ومرونتك خالل ھذه المده. 

سوف تحتفظ طالب 2020 إلى األبد بمكان خاص في قلوبنا. إنھم أقویاء ونحن 
أعلم أنھم سیستمرون في التألق أینما تقودھم مساراتھم.

Sincerely, 

John J. Niesz 
Superintendent of Schools 

*** As always if there is a change in the graduation protocol issued from the Governor or the 
New Jersey Department of Education we will be ready and able to change plans if needed *** 




