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5  ، ي

 2022يناير/كانون الثاين
 

ي الطالب واألها�ي والع
ي أعزايئ

ن �ن ،  مدارس املني ي مدينة روشس�ت
 مدي��ة التعل�م �ن

ا من يوم غد الخم�س، الموافق  ي مدينة روشس�ت إ� التعلم عن ُبعد بدء�
.  6ستنتقل مدارس مدي��ة التعل�م �ن ي

يناير/كانون الثاين
ن البدالء، قد أثر �شكل مبا�ث ع� قدر  ، والموظفني ن تنا ع� تعل�م أطفالك هذا إجراء مؤقت �سبب أن العدد المحدود للموظفني

 بط��قة آمنة، وفعالة، وُمنظمة.  

ي يوم الخم�س، الموافق 
ي  6�ف

امن، من خالل  يناير/كانون الثايف ن ي يوم تعل��ي عن بعد، غ�ي م�ت
، سُ�شارك جميع الطالب �ن

 والعمل ع� استكمال الواجبات المعينة لهم.  Seesaw أو Google Classroom �سج�ل الدخول إ�

ي يوم ال
ي  7جمعة ، الموافق �ف

ف ، الموافق ، يناير/كانون الثايف ي  10واالثنني
، س�قوم الطالب بتسج�ل الدخول  يناير/كانون الثايف

 و متابعة جداولهم المدرس�ة للتعلم عن ُبعد مع معلميهم.  ،Seesaw أو   Google Classroom  إ�

. خالل  11العودة إ� التعلم الشخ�ي يوم الثالثاء، الموافق نتوقع  ن ا بحلول ظهر يوم االثنني . سُنقدم تحديث� ي
يناير/كانون الثاين

ة مع الطالب  هذا اإلنتقال المؤقت للتعلم عن بعد ، ستستمر النشاطات ال��اض�ة كما هو مقرر. سيتواصل المدر�ون مبا�ث
ن   .ال��اضيني

 دعم لطالبنا وعائالتهم خالل هذا اإلنتقال: ستواصل المدي��ة توف�ي ال

ي • 
ا من الساعة  15سيتم تقد�م وجبات ��عة للطالب �ن ا مدرس�� ا حىت  9:00موقع� مساًء. ير�� ز�ارة موقع  1:00صباح�

 المدي��ة لإلطالع ع� المواقع. 

ي من خالل ز�ارة •   . RCSDLearns�مكن الوصول إ� الدعم التكنولو��

ي ذلك • 
ي مدارس ُمحددة ابتداًء من األسب�ع المقبل. سيتم ��ث الم��د من المعلومات ، بما �ن

سيتم توف�ي ع�ادات التطع�م �ن
ي وقت الحق من هذا األسب�ع. 

ي �ن
وين  رابط تحد�د موعد ، ع� موقعنا اإلل��ت

ن ل��ادة فرص التطع�م إ� أق� حد. تعمل المدي��•   ة مع أطباء األطفال المحليني

. �شكرك ع� سعة صدرك وتفهمك خالل هذا 19-أشجع الجميع ع� التطع�م ، وارتداء ال�مامة ، ومواصلة اجراء اختبار كوف�د
 الوقت الحافل بالتحد�ات. 

 مع خالص التقدير،

 
 سمول-د. لز�ي مايرس

فة المدارس  م�ث
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