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مدارس منطقة سانتي،طالب أعزائي أسر   
 

للتواصل مع األصدقاء ومع أفراد عائلتكم خالل ھذا الوقت الصعب. ونحن نعلم أنكم  وسائلنحن نفتقدكم ونأمل أنكم تجدون ال
الدراسي. وبما إن األوامر المكتوبة والصادرة من الصحة العامة لمفاطعة سان دیاغو سماع خطتنا لما تبقى من العام تترقبوا 

على المسافات االجتماعیة، لن للحفاظ  تنص على " حتى إشعار آخر" ، واستنادا إلى التوقعات الموضوعة ضمن ھذه األوامر
تعتمد على الحضور الشخصي، ولكن كانت ي التالعام الدراسي للصفوف التقلیدیة من إعادة فتح المدارس خالل ھذا مكن نت

).    6یونیو(شھر  10سوف نستمر بتقدیم خطة التعلم بواسطة التحكم عن بعد لغایة الیوم األخیر من المدرسة، وھو یوم   
سوف نقدم تمدیدا في فصل فإننا وقد سأل بعض أولیاء األمور عن إمكانیة الحصول على خطط التعلم خالل فصل الصیف. 

كما إننا أو بشكل استخدام الورق.  أي إلكترونیا الذي سیتوفر رقمیاولمدة أسبوعین من أجل تقدیم التعلم عن بعد، الصیف 
).6یونیو (شھر  10وذلك قبل  ،سوف نتصل بكم مرة أخرى لنعلمكم بكیفیة الوصول إلى ھذه الخطة  

موعد استرداد األغراض الشخصیة، وتوزیع كتب ب باإلضافة إلى ذلك، سوف یتم االتصال بكم من قبل مدرسة طفلكم إلعالمكم
لقیام بعملیة من أجل االمذكرات السنویة للمدرسة التي تم شراؤھا مسبقا، واسترداد أجھزة ال "أي باد" الخاصة بأطفالكم، 

مور وغیرھا من بعض األالصیانة السنویة لألجھزة. یرجى االطالع على المعلومات اإلضافیة المبینة أدناه فیما یتعلق ب
 التفاصیل المھمة في نھایة العام الدراسي. 

 
مدیریة مدارس منطقة سانتي تقوم بإعداد التفاصیل للتخرج والترقیة. وتتضمن أنشطة في لدینا لجنة  خرج والترقیة:الت  *

و"مسیرات" من خالل  إلكترونیا مع األسر،أي التخرج والترقیة التابعة لموقع كل مدرسة عرض فیدیو یتم مشاركتھ رقمیا 
 استخدام سیارات ومركبات شخصیة، ولوحات بالساحة خاصة بالصف الثامن.

 
مع تعلیقات الدراسي سوف یتلقى الطالب بطاقة التقریر النھائي للعام    *  إراسال بطاقات تقاریر الدرجات إلى المنزل:

 للعام مات أو حروف للفصل الدراسي الثالثن یحصل الطالب على درجات أو عاللمكتوبة من المعلم (أو المعلمین). 
كان لدى طفلكم العدید من المدرسین في الصفوف المتوسطة العالیة ( صف السابع والثامن)، سیتلقى التعلیقات وإذا  .الدراسي

  التاریخ. والعلوم، والریاضیات، والمكتوبة حول محتوى المجاالت األربعة الرئیسیة، وھي: اللغة اإلنجلیزیة وفنونھا، 
 

 أغسطس 19ھو یوم األربعاء  2021-2020الیوم األول المدرسي المخطط لھ للعام الدراسي    القادم: ي*  العام الدراس
 19ستبدو المدرسة یوم  ف). واستنادا إلى التغییرات السریعة التي نسھدھا جمیعا، فإنھ من الصعب أن نتوقع بالظبط كی8(شھر

القادم، سوف یتلقى أولیاء أمور الطالب، من صف الروضة لغایة الصف السابع، رسالة  أغسطس. ولكن، خالل األسبوع
". وسوف تشمل العملیة وتحدیثھا المعلومات السنویةتجدید لمدیریة مدارس منطقة سانتي وھي تدعى " تتعلق بالعملیة الجدیدة 

 السنویة للتجدید الخاصة بھذا العام، ما یلي: 
كیفیة تحدیث المعلومات التي تتعلق باالتصال بكم في النظام المعلوماتي للطالب لدینا،تعلیمات حول     -       
ة عائلتكم بعودة طفلكم إلى مدارس منطقة سانتي في فصل الخریف.رغب    -       

رسنا للتأكد من أن نقوم بعملیة التوظیف لطاقم العمل في مدا تجدید وتحدیث المعلومات السنویةسوف نستخدم ردودكم في 
بما  لتواصلسوف نقوم أیضا بتنفیذ تطبیق خاص بمدیریة مدارس سانتي في فصل الخریف لدعم انحن . ومناسب بشكل مالئم

على ضمان تلقي المعلومات  وھكذا سوف یساعدنا تحدیث المعلومات الخاصة بكموالتعلیمات،  اإلشعاراتتقدیم في ذلك 
یریة المدارس في سانتي.التطبیق الخاص بمدفي عنكم  والصحیحة الحدیثة  

ونحن نتمنى لكم الصحة الجیدة ونتطلع لرؤیة جمیعكم قریبا.    
كریستن بارنسكي، دكتورة في التربیة                                   دستن برنز                                                   
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