ELEMENTARY
أﻋﺰا  .0 /ﻃﻼب وﻋﺎﺋﻼت ، SCHOOL
g
g
ﻧﺤﻦ ﻧ@ﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ ﻹKﻄﺎء اﻧNﺸﺎر اﻟﻔRSوﺳﺎت وKUﻘﺎء ﻣﺪارﺳﻨﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ .ﻳﺮ  `aاﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ  f0ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎKﺔ f0
ً
g
w
vء ﺷﻬﺪﻧﺎە  f0اﻟﺘﻌﻠnﻢ اﻟﻌﺎم ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ {|ﻋﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات .وﻓﻘﺎ
ﻣﺪرﺳNﻨﺎ أو ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠnﻤnﺔ .ﻣﺎ pﺤﺪث اﻟﻴﻮم ﻻ tﺸ@ﻪ أي 0
g .
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺠﺪpﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﺎƒﻢ ﺑﺮاون وﺗﻮﺻnﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤnﺔ اﻟﻤﺤﻠnﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻷŠﺸﻄﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎء  f0اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎ‹ ،ﻣﻦ ﻏ RSاﻟﻤﻌﺮوف ﻣﺎ إذا Žﺎن ﺳ•ﺘﻢ إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﻫﺬە اﻷŠﺸﻄﺔ؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﺑ•ﻨﻤﺎ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ Ž“wﺎﺋﻨﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴ g S
” واﻟﺪوﻟﻴ g S
”،
0
g
ﺳ•ﺴﺘﻤﺮ  f0إﺧﻄﺎرك ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات. .
g
ﻣﺎذا pﻌ  ˜0 gﻫﺬا ﻟﻨﺎ؟  f0اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎ ،‹0ﻣﺎ  š0pﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣ›˜  8أﺑ•žﻞ ،وﻟŸﻦ pﻤﻜﻦ أن pﻤﺘﺪ أ ¡ R¢إذا ﺗﻐ RSاﻟﺘﻮﺟnﻪ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻏ RSاﻟ¤gورžﺔ ﻣﺜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻧﺎدي اﻵKﺎء ،واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪرﺳnﺔ وأŠﺸﻄﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺘRaﻋﺎت .
ﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺸﺨﺼnﺔ ﻟﻶKﺎء واﻟﻤﻌﻠﻤ g S
”.
g
g
ﻻ pﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر  f0أي ﺣﻔﻞ .ﻧﺤﻦ ﻧ@ﺤﺚ  f0إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ أو اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺧnﺎرات ﻣﺜﻞ ﻓªﺴﺒﻮك ﻣ@ﺎFacebook “w
Live.
ﺳNﺴﺘﻤﺮ اﻟﺮﻋﺎpﺔ ﻗ@ﻞ وµﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع .
pﻤﻜﻦ أن ·ﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎ Kﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺎدي اﻷوﻻد واﻟﺒﻨﺎت وSKEF.
pﻤﻜﻦ أن ·ﺴﺘﻤﺮ ﻧﻮادي ﻣﺎ Kﻌﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻟŸﻦ Kﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﻦ .
ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪرﺳnﺔ .
ﻧﺤﻦ Kﺼﺪد ﺗﻐﻴ RSﻃ•žﻘﺔ أداء ﺣﻔﻼت اﻟﻤºﺎﻓ»ت اﻟﻤﺪرﺳnﺔ.
ﺳNﺴﺘﻤﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠnﻢ اﻟﻔﺮدي ) ، (IEPوﻟŸﻦ pﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃ•žﻖ اﻟﻔnﺪﻳﻮ أو اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﺪر اﻹﻣºﺎن.
ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻤﺪرﺳnﺔ .
ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟnﺔ .
pﻤﻜﻦ أن ·ﺴﺘﻤﺮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻷورﻛﺴ›Rا .
pﻤﻜﻦ أن ·ﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎرض اﻟŸﺘﺎب ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر .ﻟﻦ pﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ أي ﻣﻌﺎرض اﻟŸﺘﺎب اﻟﻤﺴﺎﺋnﺔ .

ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻤžÅﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺳﺘﻄ•ح ،وﺳﻨﺠnﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ Kﺄ“ع ﻣﺎ pﻤﻜﻦ .ﺗﺄ ¡ﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋ šاﻟ•|wات اﻹﺧ@ﺎرžﺔ وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
g
 f0 Èاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋ šأﺣﺪث اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠnﺎت .
اﻻﺟﺘﻤﺎ 0
ﺷﻜﺮا ﻟÉﻢ.

Middle
ائ طالب وعائالت ، SCHOOL
أعز ي
يرج العلم أنه يف هذا الوقت ،ال توجد حالة إصابة يف
الفيوسات وإبقاء مدارسنا مفتوحة .ى
نحن نبذل قصارى جهدنا إلبطاء انتشار ر
ً
شء شهدناه يف التعليم العام ،ونحن نعمل برسعة التخاذ قرارات .وفقا
أي
يشبه
ال
اليوم
مدرستنا أو منطقتنا التعليمية .ما يحدث
ي
للتوجيهات الجديدة من الحاكم براون وتوصيات السلطات الصحية المحلية لدينا ،تم إلغاء جميع األنشطة هذا المساء .يف الوقت
والدوليي ،
المحليي
غي المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جدولة هذه األنشطة؛ ومع ذلك  ،بينما نواصل العمل مع شكائنا
الحال ،من ر
ر
ر
ي
سنستمر يف إخطارك عند اتخاذ القرارات.
حن  8أبريل ،ولكن يمكن أن يمتد ر
ماذا يعن هذا لنا؟ ف الوقت الحال ،ما يل ساري المفعول ى
تغي التوجيه:
أكي إذا ر
ي
ي
ي
ي
التيعات .
غي الضورية مثل اجتماعات نادي اآلباء ،والتجمعات المدرسية وأنشطة جمع ى
• يتم إلغاء جميع التجمعات ر
والمعلمي .
• يتم إلغاء جميع االجتماعات الشخصية لآلباء
ر
• ال يمكننا السماح للجمهور يف أي حفل .نحن نبحث يف إعادة جدولة أو استكشاف خيارات مثل فيسبوك مباش Facebook
Live.
• ستستمر الرعاية قبل وبعد المدرسة دون انقطاع .
• يمكن أن تستمر برامج ما بعد المدرسة مثل نادي األوالد والبنات وSKEF
• يمكن أن تستمر نوادي ما بعد المدرسة ولكن بدون مشاهدين .
• تم إلغاء جميع التجمعات المدرسية .
• ستستمر اجتماعات برنامج التعليم الفردي ) ، (IEPولكن يجب أن تتم عن طريق الفيديو أو الهاتف قدر اإلمكان.
• تم إلغاء جميع الرحالت المدرسية .
• تم إلغاء المدرسة الخارجية .
• يمكن أن تستمر معارض الكتاب خالل النهار .لن يكون لدينا أي معارض الكتاب المسائية .
• قد تستمر األنشطة القائمة عل القبول مثل ألعاب القوى .ومع ذلك ،لن يسمح ألي متفرج ف هذه األحداث .نحن ى
مليمون
ي
ه أولويتنا القصوى .سنواصل العمل يف
بالحفاظ عل مدارسنا مفتوحة وآمنة .إن سالمة وصحة ورفاهية طالبنا وموظفينا ي
.
فيوسات التاجية وتعطيل المدارس والطالب
شاكة وثيقة مع سلطات الصحة العامة للحد من انتشار ال ر
• تم إلغاء األحداث خارج المدرسة( مثل رحالت عطلة الربيع إل DisneyWorld).
متفرجي.
• يمكن أن تستمر األنشطة الرياضية للقاعات المغلقة ولكن بدون
ر
متفرجي.
• يمكن لألنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة أن تستمر ولكن بدون
ر
• تم إلغاء رقصات المدرسة.
نعلم أن المزيد من األسئلة ستطرح ،وسنجيب عليها بأشع ما يمكن .تأكد من االطالع عل النرسات اإلخبارية وقنوات التواصل
االجتماع يف المنطقة للحصول عل أحدث المعلومات حول العمليات .
ي
شكرا لكم.

HIGH
ائ طالب وعائالت ، SCHOOL
أعز ي
يرج العلم أنه يف هذا الوقت ،ال توجد حالة إصابة يف
الفيوسات وإبقاء مدارسنا مفتوحة .ى
نحن نبذل قصارى جهدنا إلبطاء انتشار ر
ً
شء شهدناه يف التعليم العام ،ونحن نعمل برسعة التخاذ قرارات .وفقا
أي
يشبه
ال
اليوم
مدرستنا أو منطقتنا التعليمية .ما يحدث
ي
للتوجيهات الجديدة من الحاكم براون وتوصيات السلطات الصحية المحلية لدينا ،تم إلغاء جميع األنشطة هذا المساء .يف الوقت
والدوليي،
المحليي
غي المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جدولة هذه األنشطة؛ ومع ذلك ،بينما نواصل العمل مع شكائنا
الحال ،من ر
ر
ر
ي
سنستمر يف إخطارك عند اتخاذ القرارات.
حن  8أبريل ،ولكن يمكن أن يمتد ر
ماذا يعن هذا لنا؟ ف الوقت الحال ،ما يل ساري المفعول ى
تغي التوجيه:
أكي إذا ر
ي
ي
ي
ي
التيعات .
غي الضورية مثل اجتماعات نادي اآلباء ،والتجمعات المدرسية وأنشطة جمع ى
• يتم إلغاء جميع التجمعات ر
والمعلمي .
• يتم إلغاء جميع االجتماعات الشخصية لآلباء
ر
• ال يمكننا السماح للجمهور يف أي حفل .نحن نبحث يف إعادة جدولة أو استكشاف خيارات مثل فيسبوك مباش Facebook
Live.
• ستستمر الرعاية قبل وبعد المدرسة دون انقطاع .
• يمكن أن تستمر نوادي وأنشطة ما بعد المدرسة ولكن بدون مشاهدين .
• تم إلغاء جميع التجمعات المدرسية .
• ستستمر اجتماعات برنامج التعليم الفردي ) ، (IEPولكن يجب أن تتم عن طريق الفيديو أو الهاتف قدر اإلمكان.
• تم إلغاء جميع الرحالت المدرسية .
• تم إلغاء المدرسة الخارجية .
• يمكن أن تستمر معارض الكتاب خالل النهار .لن يكون لدينا أي معارض الكتاب المسائية .
• قد تستمر األحداث القائمة عل القبول مثل ألعاب القوى .ومع ذلك ،لن يسمح ألي متفرج ف هذه األحداث .نحن ى
مليمون
ي
ه أولويتنا القصوى .سنستمر يف العمل يف
بالحفاظ عل مدارسنا مفتوحة وآمنة .إن سالمة وصحة ورفاهية طالبنا وموظفينا ي
التاج وتعطيل المدارس والطالب .
شاكة وثيقة مع سلطات الصحة العامة للحد من انتشار ر
الفيوس ى ي
• تم إلغاء األحداث خارج المدرسة( مثل رحالت عطلة الربيع إل DisneyWorld).
متفرجي.
• يمكن أن تستمر األنشطة الرياضية للقاعات المغلقة ولكن بدون
ر
متفرجي.
• يمكن لألنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة أن تستمر ولكن بدون
ر
• تم إلغاء رقصات المدرسة والحفالت الموسيقية.
• ستواصل اختباراتSAT.
• ستستمر مدرسة السبت.

نعلم أن المزيد من األسئلة ستطرح ،وسنجيب عليها بأشع ما يمكن .تأكد من االطالع عل النرسات اإلخبارية وقنوات التواصل
االجتماع يف المنطقة للحصول عل أحدث المعلومات حول العمليات .
ي
شكرا لكم.

