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.إذا أكملت استطالع الوالد / ولي األمر مؤخًرا ، فشكًرا لك. لدینا معلوماتك. لست بحاجة إلى إكمال استطالع آخر أو الرد

 نحن نفتقد 3000 رد من ولي األمر / الوصي ونحتاج إلى مساعدتك. تعتمد خطة العودة لجمیع طالبنا على كل ولي أمر /
 وصي یكمل االستبیان .  إذا لم تكن قد أكملت االستبیان ، فیرجى القیام بذلك في أسرع وقت ممكن. سنبقي االستطالع مفتوًحا  
حتى 7 أبریل2021 . یمكن العثور على االستطالع في بوابھ الوالدین إشارة إلى عودتنا. جمیع اآلباء الذین لدیھم عناوین برید

.إلكتروني صالحة مسجلة تم إرسال معلومات تسجیل الدخول إلى بوابة الوالدین مرة أخرى الیوم

 لقد أعددنا استبیانًا بسیًطا من سؤال واحد في بوابھ الوالدین وطلب تأكید ما إذا كان أطفالك سیعودون إلى المدرسة في 3 مایو

.

 أو سیبقون افتراضیا لبقیة العام الدراسي. ستكون خطة االفتتً اح نموذًجا ھجینا )مزیًج ًا من جھاز التحكم عن بعد وشخصیا(ً  
اعتماًدا على التعلیقات الواردة منك فیما یتعلق بنوایاك إلرسال طفلك )أطفالك( إلى المدرسة للحصول على تعلیمات شخصیة أو

البقاء على المنصة البعیدة

 ستحتاج إلى تسجیل الدخول إلى بوابة الوالدین الخاصة بطفلك ، واإلجابة على سؤال واحد لكل طفل من أطفالك. سیتیح لنا ھذا
الستخدامھا في عودتنا إلى المدرسة االستطالع الحصول على أدق البیانات 

 سیعتمد العدد اإلجمالي للطالب المعینین لكل مجموعة على عدد الطالب العائدین. ستحدد نتائج ھذا االستطالع تناوب األیام من
التدریس الشخصي والتعلم عن بعد
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ستحتاج إلى تسجیل الدخول إلى بوابة الوالدین الخاصة بطفلك ، واإلجابة على سؤال واحد لكل طفل من أطفالك
سیتیح لنا ھذا االستطالع الحصول على أدق البیانات الستخدامھا في عودتنا إلى المدرسة.

االباء / االوصیاء االعزاء
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 سیسمح لنا عدد األفواج بالحفاظ على بیئة تعلیمیة آمنة في مباني مدرستنا. اعتباًرا من اآلن مع وجود 3000 إجابة
  مفقودة ،  نفترض أن ھؤالء الطالب یعودون إلى التدریس الشخصي. ستحتاج المنطقة إلى إنشاء ثالث مجموعات من

 الطالب - والتناوب بین المجموعات . یرجى اإلجابة على االستبیان في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تحدید عدد
.المجموعات التي نحتاجھا

 الرجاء تسجیل الدخول إلى بوابة الوالدین الخاصة بك. ستظھر نافذة منبثقة تطالبك باإلجابة على سؤال. إذا كنت ال ترى النافذة
 المنبثقة ، فالرجاء البحث في القائمة عن "أسئلة الوالدین". أجب على سؤال العودة إلى المدرسة بنعم / ال ، انقر فوق "حفظ

 إجاباتي". إذا كان أطفالك مرتبطین بالفعل في البوابة ، یرجى التبدیل إلى أطفالك اآلخرین لإلجابة على أسئلة كل منھم. إذا لم
 یكن أطفالك مرتبطین ، فیجب علیك تسجیل الدخول إلى كل طفل على حدة (بیانات اعتماد مختلفة لكل منھم) لإلجابة على

.

للحصول على المساعدة مع البرید اإللكتروني الخاص بك من فضلك ابعث ایمیل الي
 portalhelp@bboed.org.

یرجى إكمال االستطالع بحلول یوم األربعاء 7 أبریل 2021

,المخلص

John J. Niesz
Superintendent
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.سیعتمد العدد اإلجمالي للطالب المعینین لكل مجموعة على عدد الطالب العائدین
.ستحدد نتائج ھذا االستطالع تناوب األیام من التدریس الشخصي والتعلم عن بعد

أكثر من 55٪ من الطالب العائدین إلى التعلیم الھجین شخصیًا سیتطلبون 3 مجموعات (أ ، ب ، ج
أقل من54 ٪ من الطالب العائدین إلى التعلیم المختلط شخصیا سیتطلبون مجموعتین )أ ، ًب
أقل من27 ٪ من الطالب العائدین إلى التعلیم الھجین شخصیا سیسمحون بفوج واحًد

األسئلة
تعلیمات الفیدیو

https://drive.google.com/file/d/1fDFvE3tdkiZzxJtglVxJfolxRfzoNr4u/view?usp=sharing




