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Dear	Parent/Guardians,	

	

مارس2021 16                                                                                                                             
                                                                                                         

، ولي األمر / األوصیاء األعزاء                                                                                                          

 نود الرد حول بعض االسئلھ حول عودتنا الي التعلیمات الشخصیھ في 3 مایو 2021  نتفھم ایضا انھ قد یكون لدیك اسالھ اخري الرجاء مساعدتنا في تحدید عدد
 الطالب الذین سیعودون في مایو 2021 . ستساعدنا ھذه المعلومات المحددة في تحدید نموذج ھجین عن بعد (كم عدد األیام التي ننتقل فیھا من التعلیم الشخصي

  (إلى التوجیھ عن بُعد
.سنقوم بمسح مجتمعنا األسبوع المقبل حول نوع / مدة التناوب من تعلیم شخصي إلى تعلیم عن بعد .

.
             

  اسئلة وأجوبة حول عودتنا في 3 مایو 2021

ھل یمكن لطفلي تبدیل الخطط من تعلیم شخصي إلى تعلیم عن بعد عندما نعود؟

 إذا كنت في شك ، یرجى التسجیل للحصول على تعلیم شخصي . سیسمح للطالب بالتبدیل من تعلیم شخصي الي تعلیم عن بعد . نحتاج إلى معرفة الحد األقصى
.. لعدد الطالب الذین سیعودون إلى تعلیم شخصي

ھل یمكن لطفلي تبدیل الخطط من تعلم عن بعد إلى التعلیم الشخصي عندما نعود؟

 .  سیتم تقییم كل طلب على أساس كل حالة على حدة . نوصي بشدة أنھ إذا اخترت التعلیم عن بعد فاكمل بھذه الطریقھ
 خطتنا لفتح المدارس تعتمد علي عدد الطالب الذین اختاروا التعلیم الشخصي

ھل نحتاج لشراء زي مدرسي جدید لشھري مایو ویونیو؟

.ال ، نحن نتفھم الصعوبات التي قد یسببھا ذلك منذ أن كبر األطفال والمدرسة مختلطة خالل الشھرین المقبلین

ھل سیرتدي جمیع الطالب الزي المدرسي عند العودة؟
ارتداء الزي الرسمي اختیاري عند عودتنا في 3 مایو. ھذا الخیار لشھر مایو ویونیو فقط

. ستكون سیاستنا الخاصة بالزي الموحد ساریة المفعول بالكامل في سبتمبر 2021. معلومات البائع المراد شراؤھا للزي الرسمي سیتبع في وقت الحق من العام

ھل سنعود في سبتمبر إلى التعلیم الشخصي؟

نعم ، نتوقع تماًما أن نعمل بشكل شخصي



ما ھو آخر یوم دراسي 
سیكون آخر یوم دراسي 24  یونیو 

.

طفلي في برنامج التربیة الخاصة ، ھل ھناك أي معلومات یجب أن أعرفھا؟

 سترسل مساعدة المشرف الجدیده على التعلیم الخاص السیدة جینیفر فیكیاریلي استطالًعا ومعلومات األسبوع المقبل إلى أولیاء أمورنا / أولیاء أمورنا
.التربویین الخاصین

لدي العدید من األطفال في مدارس مختلفة كیف سیعمل ذلك؟

 سنقوم بجدولة الطالب من نفس األسرة للتعلیم الشخصي في نفس الیوم

ھل ستكون المنطقة على نفس الجدول التعلیم الھجین؟

ستعمل منطقتنا وفقًا لجدول الیوم نفسھ . كل المدارس ستعمل في نفس االیام . ھذا سیساعد مھمھ خدمات الطعام وخدمات التوصیل واالنتقال

ماذا سیكون تناوب األیام للتعلیم الشخصي والتعلم عن بعد؟

 نحن نعمل على تناوب أیام التعلیم الشخصي والتعلیم عن بعد . عندما ینتھي االستطالع ، سنكون قادرین على التنبؤ بعدد بالتعلیمات  بُعد
 ذلك .الطالب الذین سیاخذون التعلیم الشخصي وسوف نعلمك

إذا كانت ھناك حاالت إیجابیة لكوفید-19
فكیف سنغلق المدارس والفصول الدراسیة وما إلى ذلك؟ ،

.سنعمل مع إدارة الصحة بالمدینة ونجري تتبع جھات االتصال للتأكد من أن أي قرارات بشأن اإلغالق ستضمن سالمة طالبنا ومجتمعنا

كیف سنكون آمنین في الفصل في ھذا الوقت؟

 مع اإلصدار األخیر للقاح لموظفینا ، وتمویل جدید لتھویة الغرف وفالتر / أنظمة الشراء األخیرة ، وفواصل لجمیع المكاتب ، وتركیب فالتر خاصة
 ألنظمة التھویة في جمیع المباني (التي تحتوي على أنظمة تھویة) وأنظمة أمان أخرى - نحن على ثقة من أنھ في 3 مایو یمكننا الفتح بأمان. مرفق

.یرجى االطالع على موقع المدینة لساعات من العمل - Veterans المركزي مفتوح في ملعب COVID-19 اختبار

ھل سیتعین على الطالب ارتداء أقنعة؟
.نعم ، یجب أن یصل جمیع الطالب إلى المدرسة وھم یرتدون قناًعا

ھل ستتوفر في المدارس أقنعة ومعقم للیدین؟
.نعم

 ھل ستكون ھناك فرص للمدارس الصیفیھ ؟
.نعم ، نحن نقدم خطة صیفیة قویة باإلضافة إلى فرص إثراء ھذا الصیف لجمیع المتعلمین

.

 سنتواصل مع مجتمعنا بشكل متكرر استعداًدا لعودتنا إلى الجدول الزمني المختلط. نشكرك على دعمك ونتطلع إلى عودتنا في 3 مایو .2021 
بأمان وذكاء وقوة سننھي العام الدراسي 

John	J.	Niesz 




