
 بك الخاصة المدرسة في بداية رسالة هذا وضع الرجاء: مالحظة

 ،عوائلنا االعزاء

بعض  بشأن اخر المستجدات لك نقدم أن أردنا! المدرسة إلى أطفالك بعودة للترحيب أبوابنا نفتح عندما ، 2021 فبراير 8 قدوم إلى نتطلع

 .االفتتاح ليوم مستعدين وطفلك أنت تكون حتى االمور

 _______________ :األصلي المدرسة جرس وقت إلى المدرسة ستعود

 _______________ :في الشخصي للتعلم الى المدرسة  طفلك سيحضر

 : __________________الغرفة ورقم طفلك مدرس

 
 

 عليماتالت

سيكون التعليم . التعليم بشكل شخصي لتلقي متتاليين يومين لمدة المدرسة إلى الهجين الطالب يحضرس: )التعلم الشخصي( الهجين النموذج

 المتزامن غير للتعلم يوًما األربعاء يوم سيظل. المتزامن غير/  المتزامن التعلم باستخدام ، عن بعد )افتراضي( األخرى الثالثة األيام في

 .الطالب لجميع

 باستخدام تقريبًا الدروس جميع تسليم سيتم. والجمعة والخميس والثالثاء االثنين أيام بُعد عن الطالب يتعلم: )التعلم عن بعد( البعيد النموذج

 .الطالب لجميع اإلنترنت عبر المتزامن غير للتعلم يوًما األربعاء يوم سيظل. المتزامن غير/  المتزامن التعلم

 يتلقى طفلك أن من للتأكد معلمتها/  ومعلمه طفلك ومع معك مدرستنا ستعمل ، الطالب بعض جداول تعديل سيتوجب أنه العلم يرجى

 .ةالالزم التعليمات

 

 السالمة و الصحة

 طالبها اختبار المقاطعة من نيويورك والية عن الصادرة اإلرشادات تتطلب. مع هذه الرسالة COVID-19 الوالدين موافقة نموذج ارفاق يتم

 األنف لمسحة COVID-19 اختبار إجراء على موافقا كنت إذا ملئ االستمارة المرفقة  إكمال يرجى. مفتوحة المدارس تظل حتى وموظفيها

 .المدرسة في لطفلك

 التقنيات والتكنولوجيا

 في التكنولوجيا إلى الوصولسيكون بامكانهم . المدرسة إلى معهم Chromebook إحضار إلى K-5 الصفوف في الطالب يحتاج لن

 .بُعد عن التعلم أيام خالل المنزل في Chromebook جهاز استخدام إلى الطالب سيحتاج. الصفوف

 

 مزيدًا السادس الصف معلمو سيقدم. يوم كل المدرسة إلى معهم Chromebook أجهزة إحضار السادس الصف في الطالب من يُطلب قد

 في Chromebook جهاز استخدام إلى أيًضا الطالب سيحتاج. Chromebook أجهزة لنقل األمور وأولياء للطالب المعلومات من

 .بُعد عن التعلم أيام خالل المنزل

 

 



 :الرسالة بهذه المرفق المعلومات دليل في التالية الموضوعات تناول يتم

 االجتماعي تباعدال •

 الوجه أغطية •

 اليدين ومعقم اليدين غسل •

 المدرسية المباني وتعقيم تنظيف •

 للطالب اليومي المنزلي الصحي الفحص •

 COVID-19 اختبار •

 وجبات الطعام •

  النقل •

 

 .www.rcsdk12.org/familyguide على إلكترونيًا الدليل هذا مراجعة على أيًضا نشجعك

  

 بإخالص،

 مدير المدرسة

 


