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 مديرية التربية لمدينة روجسترأعزائي الطالب والعائالت وأعضاء هيئة التدريس في 

 
والبدء  اقدم   للمضي المنطقة المدارس في فتح إعادة خطة عن تحديث تقديم أود ، األولى العالمات وضع فترة نهاية من اقترابنا مع

 .بذلك
 

أفضل طريقة لضمان حصول جميع طالبنا على تعليم عالي الجودة  كانت هناك مناقشات كثيرة حولمنذ بداية العام الدراسي ، 

 .على مستوى الصف بأكثر الطرق أمان ا

أجرينا استطالعات الرأي وعقدنا تسع مجموعات  .COVID-19بشأن استمرار انتشار  مومخاوفك ملقد استمعنا إلى مالحظاتك

 .مع الطالب واألسر والموظفين ، حيث ناقشت المنطقة إعادة فتح المباني المدرسية للنقاش

ا المنطقة ستقدم ، الوقت هذا في المسجلين في برامج التعليم  للطالب الشخصي التعلم من أيام أربعة مع )هايبرد(  مختلط ا نموذج 

ا ، عشر الثاني الصف حتى الروضة من الصفوف في الخاص  التعلم اآلخرين الطالب جميع وسيواصل 2021 .يناير 4 من بدء 
  .الوقت هذا في بُعد عن

 
، ودعم مسؤولي الصحة في مقاطعة مونرو ، وتجارب  ومدراء المدارس، من قبل اراكم  بالمشاركة تم اتخاذ هذا القرار

ا بمراقبة عدد حاالت  .المناطق األخرى في نيويورك وعبر البالد ، ومؤشرات انتشار  سعة الفحص،  COVID-19لقد قمنا أيض 

  .المجتمع في منطقتنا
 

وسالمة طالبنا وموظفينا وهدف توفير صحة - خالل عملية إعادة التقييم والتخطيط ، يستمر مبدأان أساسيان في توجيه عملنا 

نحن  .لقد كان هذا وعدنا لكم طوال الوقت ، وال يزال في طليعة عملية صنع القرار لدينا .تجربة تعليمية عالية الجودة لطالبنا

 .نتفهم أن بعضكم قد يكون لديه مخاوف بشأن العودة إلى المدرسة
 

حول ما إذا كان  ارائكمنوفمبر لمناقشة  6 في موعد أقصاه  التعليم الخاصالمسجلين في برامج سيتم االتصال بأسر الطالب 

 الى اكمالستوجهنا هذه المعلومات  .طفلك سيعود لمدة أربعة أيام من التعلم الشخصي أو البقاء في نموذج التعلم عن بعد الحالي

 2021 .يناير 4 الخدمات اللوجستية قبل تاريخ البدء في 
 

ا لك على دعمك  نحن هنا لدعمك وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول علماءنا على  .المستمر وصبرك ومرونتكشكر 

ا في منطقتنا  .اآلن .سويا .المواد والدعم الالزم للنجاح والمضي قدم 
 
 ,بإخالص 
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