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ا 12ابریل 2021
عزیزي ولي األمر  /الوصي
نشكرك على تفانیك ونحن نواصل خطتنا للتعلم عن بعد  .ستبدا منطقھ مدارس بایون التعلیم المختلط في  3مایو . 2021سیتم تقسیم الطالب
سیتم إعطاء األولویة ألفراد العائلة لیكونوا في B .أو المجموعة  Aالذین اختاروا العودة إلى التعلیم الشخصي إلى مجموعتین  ،المجموعة
نفس المجموعة .سیكون جمیع الطالب  /أعضاء ھیئة التدریس في تعلم عن بعد یوم األربعً اء من كل اسبوع(سیسمح ذلك بانتقال سلس ً
 .ویضمن تطھیر مبانینا تماما للمجموعة التالیة) .ھؤالء الطالب الذین اختاروا التعلیم عن بعد سیبقون عن بعد حتى نھایة العام الدراسي
سیكون جدول الطالب ھو نفسھ متكرر كل أسبوع
تعلم عن بعد  B Cohortیذھبون الي مبني المدرسھ Mondays A Cohort
/
/
تعلم عن بعد  B Cohortیذھبون الي مبني المدرسھ Tuesdays A Cohort
Wednesdays
كل الطالب تعلم عن بعد
/
تعلم عن بعد  A Cohortیذھبون الي مبني المدرسھ Thursdays B Cohort
/
تعلم عن بعد  A Cohortیذھبون الي مبني المدرسھ Fridays B Cohort
عندما نبدأ عودتنا  ،ستالحظ في مبانینا (ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر) حواجز سطح المكتب البالستیكیة في جمیع الغرف
 ،وفي كل غرفة یتوفر جھاز لتنقیة الھواء ومعقمات األیدي وأقنعة الوجھ  ،ویتم تطھیر الغرف والمباني بانتظام .سیكون ً لدینا أیض ً
ا موقع لالختباركوفید 19في استاد المحاربین القدماء متاحا كل ثالثاء وخمیس وسبت  ،وكذلك في المدارس حسب الحاجة ً .ستكون
دخول
ھناك أیضا الفتات لإلشارة إلى غسل الیدین بشكل متكرر  ،والتباعد االجتماعي  ،وعالمات للتحرك داخل المباني ً .نقوم أیضا
أي شخص المبنى .مع توفر لقاح كوفید 19-الي موظفینا وما سبق ذكره  ،نحن بفحص درجات الحرارة لجمیع االشخاص قبل
على
.
ثقة من أنھ یمكننا العوده بأمان في ھذا الوقت

1
نود أن نعلن أیضا أنھ إذا تمكنت منطقة مدارس بایون التعلیمیة من إكمال شھر مایو دون انتشار المرض في مدارسنا  ،فسننتقل إلى ً
 5ایام دراسھ في األسبوع في یونیو . 2021وسوف نبقي مجتمعنا على اطالع على تقدمنا طوال شھر مایو ً .سنقوم أیضا بإرسال
ً
.المزید من المعلومات إلى مجتمعنا .سنرسل خطابا وخطة أكثر شموال ً إلى مجتمعنا في األس ابیع القادمة
نتطلع إلى عودتك إلى مبانینا
المخلص
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