
 مساء الخیر

 

على مدى األسابیع القلیلة الماضیة، كان فریق القسم لدینا یطلب مساھمتكم فیما یتعلق بإعادة فتح مدارسنا في 
فصل الخریف.  واستناداً إلى ردود الفعل من عائالتنا وموظفینا، والتوجیھات الصادرة عن وزارة التعلیم في 

مكافحة األمراض، قمنا بصیاغة خطة للمضي قدماً.  سیتم تعدیل والیة فرجینیا، والمبادئ التوجیھیة لمركز 
خطة العودة إلى المدرسة بحسب الحاجة بناًء على المعلومات الحالیة من المحافظ ومن مركز السیطرة على 

 .یولیو (تموز) ألخذ الموافقة علیھا 28وسیتم عرضھا على مجلس مدرستنا في  (CDC) األمراض

 

. سوف 2021 -2020ة الملخص العام لخطة العودة إلى المدرسة للعام الدراسي نود أن تقوموا بمراجع
تالحظون أننا نطلب من كل عائلة إختیار طریقة واحدة من طریقتین: إما أكادیمیة التعلیم عن بعد/التعلم 

والقیود ٪ تعلیم عبر اإلنترنت أو اإلعداد المدرسي التقلیدي مع ساعات المدرسة المعدلة 100اإللكتروني مع 
 .المفروضة على وسائل النقل

 

كل أسبوع إلى المدرسة، إذا سمحت سعة  -سیسمح اختیار الدراسة التقلیدیة لجمیع طالبنا بالحضور كل یوم 
المبنى المدرسي بذلك.  تعتمد ھذه الخطة على عدد العائالت التي تختار أكادیمیة التعلیم عن بعد/التعلم 

یرغبون في الحضور شخصیًا.  ھدفنا ھو خدمة كل طفل شخصیاً، طوال  اإللكتروني وعدد الطالب الذین
 ً  .األسبوع، إذا كان ذلك ممكنا

 

إذا لم نتمكن من تلبیة جمیع الطلبات المتعلقة بالدراسة التقلیدیة بسبب إرشادات التباعد االجتماعي وقرار 
ي.  في ھذه الخطة البدیلة، سوف یحضر الحاكم، فسوف نقدم جدوالً زمنیاً بالتناوب الیومي في اإلطار التقلید

الطالب الى المدرسة یوماً بعد یوم ویشاركون في التعلم اإللكتروني في األیام التي ال یتواجدون فیھا شخصیاً 
في المدرسة.  سنقوم بتنظیم حضور األشقاء إلى المدرسة معاً في نفس الیوم إذا تم استخدام الجدول الیومي 

 .بالتناوب

 

لى ذلك، ستكون ھناك ضوابط على النقل، ولن نتمكن من استیعاب جمیع الطالب في الحافلة باإلضافة إ
المدرسیة كما كان الحال في الماضي.  سنطلب منكم النظر في ھذه الضوابط عندما تقررون طریقة إرسال 

لتعلیم عن ولدكم إلى المدرسة عبر وسائل النقل أو عدمھ، وإذا كان طفلكم سیحتاج إلى حضور أكادیمیة ا
 .بعد/التعلم اإللكتروني

 

في البدایة، سنبدأ بیوم دراسي مدتھ خمس ساعات مع تأخیر االبتداء بالدراسة وذلك الستیعاب تعدیالت النقل. 
وسوف یتم االنتھاء من تحدید أوقات بدء الدراسة وجداول الطالب في وقت الحق من شھر یولیو (تموز).  

إلى المدرسة، سنحد من حركة الطالب في جمیع أنحاء المدرسة بما في ذلك باإلضافة إلى ذلك، عندما نعود 



االختالط بین مجموعات الطالب. في البدایة، سیتم تحدید الطالب في منطقة التعلم، وسوف یبقون في منطقة 
ناوبھم التعلم على مدار الیوم. كما سیتم تحدید المعلمین وغیرھم من موظفي المدارس في منطقة التعلم وسیتم ت

 .بین الفصول داخل ھذه المنطقة من المدرسة

 

في طلیعة قرارنا ھو سالمة طالبنا وموظفینا.  من خالل الحد من التنقل داخل المدرسة، وتقلیل االختالط 
بین مجموعات الطالب في مناطق التعلم، واستخدام معدات الحمایة الشخصیة، واتباع إجراءات التنظیف 

معنا المدرسي.  مرة أخرى، خطتنا تتطور بناء على التوجیھ المستمر من الصارمة، سوف نحمي مجت
 .، ووزارة التعلیم في والیة فرجینیاCDC المحافظ؟، و

 

 .الرجاء أخذ بعض الوقت لمراجعة معلومات النظرة العامة

 

ج إلى للمضي قدماً، نحن بحاجة لمساعدتكم. لوضع اللمسات األخیرة على خطط العودة إلى المدرسة، نحتا
واإلشارة إلى قرار إعادة  ”PowerSchool Parent Portal“  تسجیل الدخول لآلباء في بوابة الدخول لألھل

.  یرجى األخذ في االعتبار أنھ یمكن إجراء تعدیالت التسجیل لفصل 2021-2020التسجیل للعام الدراسي 
والوقایة منھا. یمكن للعائالت استخدام الربیع بناء على معلومات محدثة من الحاكم ومراكز مكافحة األمراض 

     .كرومبوك" الطالبیة لتسجیل الدخول في بوابة الدخول لألھل إذا لزم األمر" Chromebook أجھزة

 

 یولیو 6 إذا لم یكن لدیك حق الوصول إلى بوابة الدخول، سیتم مشاركة المعلومات مع العائالت خالل أسبوع
د والبرید اإللكتروني الخاص بكم للحصول على توجیھات إعداد بوابة الدخول. ). الرجاء التحقق من البریتموز(

 .إذا لم تتلق معلومات تسجیل الدخول إلى بوابة المدرسة، یرجى االتصال بالمدرسة

 

كما ھو الحال دائما، إذا كان لدیكم أسئلة أو مخاوف، ال تترددوا في االتصال بمدیر طفلك أو مستشار المدرسة. 
 .ر دعمكم المستمر وصبركم وخاصة أننا نمر في ھذه األوقات غیر المسبوقةونحن نقد

 

 ....في المنزل آمنفي المنزل....أنت  عالقتذكر....أنت غیر 
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