
 

 

 

   

 

 

 2021حزيران  10 

 الطالب و األهل األعزاء,

 

حزيران. نشكر الطالب و الموظفين و  11ين مرة أخرى في موقع المدرسة غدا, الجمعة نتطلع الى الترحيب بالطالب و الموظف

 أبدا ليست انها بينما نحن جيدون جدا في األنتقال الى التعلم عن بعد و المرن, العائالت على عملهم على مدار األسبوعين الماضيين.
 المعنيين. جميع من والصبر والمثابرة المرونة يتطلب وبالتأكيد المدرسة في التعلم نفس
 عبر أيضا هذا إرسال سيتم. للطالب المحدث المدرسة إلى العودة لدليل رابط واألسر الطالب يتلقى سوف الرسالة، هذه مع

 .مباشرة الطالب إلى اإللكتروني البريد
 2021جزيران  11الجمعة 

 ل اآلمنة الممارسات مناقشة من والموظفون الطالب يتمكن حتى دقيقة 20 إضافية مدة   Homeroom الدراسي في اليوم سيبدأ
COVID هذا الستيعاب دقيقة 50 إلى 2 و 1 الفترتين تخفيض سيتم. البعض بعضهم للقاء مجرد وأيضا.Homeroom   سوف

 تكون هذه الفترة قبل الفرصة او بعدها.
 

 :التالي النحو على ستكون الجمعة ليوم المتغيرة الزمني الجدول ترتيبات

 الخزانة جرس: صباحا 8.40 

 (إضافية) Homeroom: صباحا 8.45 

 (دقيقة 50) 1 الفترة: صباحا 9.05 

 (دقيقة 50) 2 الفترة: صباحا 9.55 

  5 العادي اليوم برنامج: صباحا 10.45 

 (المدرسة إلى العودة دليل في التفاصيل من مزيد) سريع دليل: المدرسة إلى العودة

 :يلي بما واألسر الطالب تذكير يتم اإلمكان؛ قدر آمنا المدرسة إلى االنتقال يكون أن ضمان

 تركيب  يجب. العام النقل وسائل في السفر وأثناء وخارج، داخل المدرسة، في تكون عندما ترتديه أن إلى تحتاج الوجه أقنعة

 .والفم األنف وتغطي ، صحيح بشكل وارتداؤها القناع

 كان إذا COVID اختبار على الحصول على تشجيعهم ويتم يرام ما على كانوا إذا المنزل في البقاء الطالب على يجب  •   

 .األعراض مثل البرد أو خفيفة انفلونزا حتى             لديهم

 وكما الصف، ونهاية بداية في تستخدم وسوف المدرسة، أنحاء جميع في اليد مطهر توفير يتم متكرر؛ بشكل اليدين غسل تشجيع• 
 .اليوم مدار على مطلوب هو
 .مفتوح المقصف• 

 الشرب نوافير استخدام يمكن ال حيث مشروب زجاجة إحضار إلى الطالب يحتاج• 
 .الغذاء تقاسم يمكن ال•  

 .ستريت وينفريد ووين وآرثر ثيودور بوابات طريق عن المدرسة إلى والخروج الدخول• 

 .المكتب بجانب الدخول أو المدرسة مكتب طريق عن الخروج أو الدخول للطالب يمكن ال• 

 الطالب من يطلب. المنزلية الواجبات ودعم الخصوصية الدروس باستثناء المدرسة، بعد ما أنشطة توجد ال التاسع األسبوع في• 
 .المدرسة بعد مباشرة منازلهم إلى العودة

 .المقبل األسبوع العاشر لألسبوع المدرسة بعد األنشطة بشأن قرار اتخاذ سيتم• 
 ينتظرون الذين أو المنزلية الواجبات نادي حضور إلى يحتاجون الذين ألولئك مفتوحة ستكون 37 و 36 والغرف المكتبة• 

 .أسرهم

 .األساسيين والزوار والطالب المدارس موظفي على المدرسة موقع إلى الوصول يقتصر• 

 التجمع عدم العائالت من يطلب. ذلك أمكن حيثما زيارتهم، من بدال هاتفيا، بالمدرسة االتصال واألوصياء اآلباء من يطلب• 
 .المدرسة خارج

 .األمامي المكتب في QR السريعة االستجابة رمز استخدام إلى فستحتاج المدرسة، إلى العائالت جاءت إذا• 
 
 
 



 

 

  10و 9 امتحانات السنتين
 

 .الطالب على توزيعه تم الذي الزمني للجدول وفقا حزيران 16 األربعاء يوم ستبدأ 
 

 التقرير إعداد يوم/  االمتحان تصحيح
 

 يوم الثاني الدراسي الفصل من اآلن الطالب سينتهي. يونيه/حزيران 25 الجمعة إلى يونيه/حزيران 16 األربعاء من هذا نقل وقد
 .2021 يونيو 24 الخميس

 العدوى انتقال مخاطر تقليل لضمان اليوم مدار على التدريجي التنظيف ذلك ويشمل. المعزز التنظيف روتين المدرسة وستواصل
 .العالي اللمس ذات األسطح خالل من
 .عليها لإلجابة لدينا ما بأفضل نقوم وسوف بالمدرسة االتصال يرجى األسئلة، من المزيد لديك كان إذا

 .غدا يعودون الجميع رؤية الرائع من سيكون. الفترة هذه خالل المستمرين وصبركم دعمكم على أشكركم أخرى، ومرة
 
 

 مع فائق األحترام
 أوتري كريستينا 

 
 

 


