
العامة BAYONNEمدارس    
مكتب رئیس المنطقة التعلیمیة  

669 AVENUE A  
BAYONNE, NEW JERSEY 07002  

 
JOHN J. NIESZ          5817ھاتف- 858 )201(  

-6289فاكس          ��������� ������� ���� 858 
)201(  

 
 

2021ینایر   
 

،Bayonneعزیزي الفرد في مجتمع     
 

-بصحة جیدة. ندخل عامنا ھذا ونحن مدركون أن كوفید 2021نتمنى أن تكون أنت وعائلتك في عام  مستمر في االنتشار. وكذلك ندرك أن  19
-مجتمعنا یستعد للبدء في تلقي تطعیم كوفید -التعلیمیة منخرطة في جھود التخفیف من آثار كوفید Bayonne. تظل منطقة 19 بالشراكة مع  19

-كوفیدوزارة الصحة في المدینة والمقاطعة والوالیة وكذلك مع وزارة التعلیم لوالیة نیوجیرسي. نستمر في مواجھة التحدیات الناتجة عن انتشار 
19.  

 
-لكوفیدخالل األسابیع القلیلة الماضیة واجھتنا حاالت انتشار  في منطقتنا وبین موظفینا. نسعى للبدء في برامج الشتاء الریاضیة واالستمرار فیھا  19

  في المرحلة الثانویة. كما اعتدنا، فإننا سنستمر في توفیر أحدث المعلومات لمجتمعنا إذا ما واجھنا أي حاالت إصابة.
 

یطة ب مح ة ال التعلیمی ناك زمالء لنا في المناطق  ا أن ھ -نا قد وافتھم المنیة بشكل تراجیدي ومؤسف جراء مضاعفات كوفیدنعي أیضً . نرى أن 19
-كوفید   خصم شرص ونعمل كل یوم لوضع استراتیجیات العودة إلى المدارس في بیئة آمنة. 19

 
تشت ًا أن  المحتمل جد تي من  ال د، و بع علیم عن  لت تحدیث لخطة ا آخر  ینایر، سنعلن عن  لس التعلیم لشھر  مج مل على إخطار المجتمع بأننا خالل اجتماع 

  سنستمر في التعلیم عن بعد على األقل حتى نھایة شھر فبرایر.
 

أتوجھ بال ولكن أود أن  م جائحة كھذه.  ال أن یصارع الع الماضي،  م  ة العا لیمی المنطقة التع دیر  لمت منصب م ندما است أكن ألتوقع أبدًا، ع شكر لكم لم 
اتكم  كم ومالحظ ات اح تر اق ا لدعمكم و ومخاوفكم واستفساراتكم التي وصلت منكم إلى مكتبي ومكاتب كل المدراء خالل الفترة الحالیة جمیعً

إلى فصولھم. الصعبة. ًا إلى رؤیة طالبنا وقد عادوا  عض ونتوق شوق لب بة بعضنا ا المدارس وسنستمتع بصح إلى  سنعود   
 

أمن كل طال فإن سالمة و ًا،  ئم دا الحال  ًا في خندق واحد وكما ھو  نشكركم على  بنا وعائالتھم ومجتمعنا وموظفینا تبقى األولویة العلیا لنا.نحن جمیع
دعمكم!  

 
مع تحیاتي،  
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