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 ، 2021كانون الثاني  12
 ،  روتشستر مدیریة تربیة مدینة في التدریس ھیئة وأعضاء والعائالت الطالب أعزائي

 300 من یقرب ما عاد  ، فقط الماضي األسبوع في. منطقتنا في المختلط/   الشخصي  التعلم إلى عدنا ي النناتاتمنى ان تشاركوني حماس
  ، اشعر بالفرح في ھذا الوقت. الشخصي للتعلم   الفصل إلى عشر الثاني الصف حتى الروضة من الصفوفالبرامج الخاصة الى  في طالب
 !أشھر 9 من أكثر منذ مرة ألول والموظفین الدراسة زمالء جمع من نان تمك حیث
 طالب 6 - الروضة قبل ما صف لطالب المحدد  الموعد  فيفتح المدارس  إلعادة خطتنا من  2 المرحلة تزال ال ، دیسمبر في اخبرناكم كما

  التعلم/  الھجین التعلیم اختاروا الذین  والخاص العام التعلیم طالب ھذا یشمل  ، أخرى ومرة. 2021 فبرایر 8 االثنین یوم المدرسة إلى للعودة
. تعلم عن بعد ویومان شخصیًا/  مختلًطا سیكونان متتالیان یومان: المباشر التدریس من أیام أربعة الطالب ھؤالء سیتلقى. الشخصي
 .الحالیین بمعلمیھم الطالب سیحتفظ ، الظروف معظم في. المستقل التعلمب خاص سیكون األربعاء

  7 من الصفوف في الطالب جمیع یشمل وھذا. فتح المدارس إلعادة خطتنا  من 3 المرحلة بشأن المستجدات بآخر العلمكم الیوم إلیكم كتبا
 مستمرین في 12 لغایةو 7 في الصفوف الطالب جمیع یظل أن المقاطعة اقترحت  ، األصل في. الغیر مسجلین في البرامج الخاصة 12 إلى

ان   ، 2021 فبرایر 22 ، االثنین یوم من  بدًءا قررنا ، متأنیة دراسة بعد ، ذلك ومع. الدراسي العام ھذا من المتبقیة للفترة التعلم عن بعد 
 األیامسیكون التعلم في . األسبوع في یومینلمدة / المختلط حسب رغبتھم  بالعودة للتعلم الشخصي  12 إلى 7 منالطالب في المراحل یقوم  
  عبر المتزامن غیر للتعلم یوًما األربعاء  یوم سیظل. المتزامن  غیر/  المتزامن التعلم باستخدام ، بعد) (عن  افتراضي بشكل األخرى الثالثة

 .الطالب لجمیع اإلنترنت
 

 :یلي كما ھي  3 المرحلة من كجزء الشخصيبشكل  التعلم  سیحضرون الذین الثانویة المرحلة لطالب بالنسبة االختالفات
 الثالثاء /  االثنین الروضة ولغایة الصف الثامن یومي المباني التي تشمل الصفوف من في الى المدرسة   الطالب سیحضر •
  58مثل مدرسة رقم  12ف من الروضة ولغایة الصف تتضمن الصفوالمباني التي  ن الىوالذین یذھب 12ولغایة  7الطالب في الصفوف   •

 الجمعة/  الخمیسسیحضرون الى المدرسة یومي 
 الجمعة/  الخمیس یومي 12ولغایة الصف  7الى المدرسة في المباني التي تشمل الصفوف من  الطالب سیحضر •
 نورث ومدرسة ، 3 رقم والمدرسة  ، لور ومونرو ،  لور فرانكلین( المباني التي تشمل الصفوف السابع والثامن   في الطالب سیحضر •

 الجمعة /  الخمیسالى المدرسة یومي ) دوغالس في الثانویة جونیور ویست
 

 اوقات الجرس 
  العام قبل المنشورة الدراسة  جداول إلى  ، 3 المرحلة طالب ذلك في بما ، المنطقة في الطالب جمیع سیعود ،  2021 فبرایر 8 من اعتباًرا

 .اإلنترنت على موقعنا زیارة یرجى ، المحدثة  الجرس مواقیت على  للحصول. 21-2020 الدراسي 
 
 الشخصي/   الھجین للتعلم والسالمة لصحةا

 من مئویة نسبة اختبار  إلى المدارس ستحتاج ، شخصي/  مختلط تعلیم على للحصول   المدرسة إلى طالبنا  حضور في االستمرار أجل من
 متطلبات تلبیة من نتمكن لم  إذا). الحمراء المنطقة في٪ 30 و البرتقالیة المنطقة في% COVID-19  )20  لـ شھر كل والموظفین الطالب

-COVIDمدیریة التربیة  تراقب. بالكامل بُعد عن  التعلیم  إلى الفور على الطالب وسیعود المدرسة  ینا اغالقعل فسیتعین ، نیویورك والیة
 . لحظة  أي في تتغیر أن یمكن الظروف  أن نعلم ونحن ، نیویورك والیة من إرشادات وآخر مجتمعنا فيعن كثب  19

  نحن. المدرسة إلى  الطالب  عودة في رغبتي مصرة على كنت لقد. أتخذه قرار  كل یقودون وھم األولى أولویتنا ھم الطالب  ، العلم یرجى
 بمعدل بالعدوى یصابون المدارس في البالغین أن تظھر  بیانات لدینا لیس. أطفالنا مع یعملون الذین للبالغین الممكنة االحتیاطات كل نتخذ
 . المعنیین  جمیع وصحة لسالمة االستجابة وسنواصل  ذلك نراقب أننا من تأكد. السكان  عدد مع متناسب غیر

  خیارال الطالب  جمیع لدى یكون أن یجب. للطالب أمانًا األماكن أكثر ھي  المدارس لتأكید بأنل واإلحصاءات األبحاث الطبیون الخبراء قدم 
  أیًضا الخطة ھذه تتیح. بذلك بالقیام الطالب من لمزید االفتتاح إلعادة خطتنا  من الثالثة  المرحلة وستسمح ، المدرسة في تعلیمھم تلقيل

 . % 100 بنسبة بُعد عن  التعلم إلى العودة قررنا   حال في بسالسة االنتقاللمدیریة التربیة
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 یوجد. www.rcsdk12.org/reopens زیارة یرجى ،  الشخصي/   الھجین التعلم  إلى عودتنا حول المعلومات أحدث  على  للحصول
 . www.rcsdk12.org/familyguide على موقعنا على متاح المدرسة إلى للعودة عائلي  دلیل أیًضا

 . www.rcsdk12.org/staffhandbook مدیریة التربیة موقع  على للموظفین العمل إلى للعودة  دلیل بوجود معرفةال یرجى
 . المدرسة  في طالبنا رؤیة إلى وأتطلع جدیدة تقویمیة سنة نبدأ بینما ومرونتك  صدرك  سعة أقدر ، أخرى مرة

 
 ، المخلصة
 سمول مایرز سي لیزلي الدكتورة
 المدارس   على  العام المشرف


