
Family Update – School Closure – 6/5/2020 

  2020) 6یونیو (شھر  5في 
 أعزائي أسر طالب مدارس مدیریة منطقة سانتي،

). أولویتنا ھي تزوید 8أغسطس (شھر  19مع اقتراب عامنا الدراسي من نھایتھ، بدأنا نخطط للعودة اآلمنة لجمیع الطالب في 
الطالب والموظفین ببیئة تعلیمیة آمنة في حرم مدارسنا ھذا الخریف. وسنواصل تحدیث وتنقیح قوانینا التوجیھیة للسالمة 

یة ومن مسؤولي الصحة العامة المحلیین. عندما نتلقى توجیھات من حكومة الوال  

وھي تحصل في الخریف، لدینا إجراءات خاصة بكم  الدراسة من المنزلبالنسبة لألسر التي ترغب في االستمرار بمتابعة 
أي التجدید السنوي للمعلومات. وفي وقت سابق من  AIR اإللكتروني برنامجالمن خالل اإلشارة إلى طلبكم ھذا  بواسطة
الطالب من صف الروضة لغایة الصف السابع قد تلقوا رسالة في أمور ع الماضي، كان من المفروض أن یكون أولیاء االسبو

. فإنھ من المھم إكمال ھذه االجراءات حتى نتمكن “ AIRة إلكمال التجدید السنوي للمعلومات "مالبرید تبین التعلیمات الالز
 الخاصة بكم معلوماتالأحدث  على تحصل للتأكد من أن مواقع مدارسنا قدمن القیام بعملیة التوظیف بشكل مناسب، و

  .للتواصل معكم

نتمنى لطالب الصف الثامن حظاً سعیداً وھم یبدأون المدرسة ! وألسرھم یتخرجونستھانینا لطالب الصف الثامن الذین  
. الثانویة  

  التعلم العاطفي االجتماعي*   
عاطفي جدید، الخطوة الثانیة. على فونا بتنفیذ منھج تعلیمي اجتماعي ویقوم موظوف الخریف، سعندما نعود إلى المدرسة في 

ومھارات  ،واإلدارة العاطفیة ،والتعاطف ،الدراسیة، تعمل الخطوة الثانیة على تطویر مھارات االستماع صفوفمستوى ال
مھم للغایة بالنظر إلى الظروف التي عانى منھا طالبنا . نعتقد أن توقیت تطبیق ھذا المنھج الدراسي اكلوحل المش ،الصداقة

.في األشھر القلیلة الماضیة  
 

  مواد تعلیمیة صیفیة لمدة أسبوعین*  
الحزم  أولیاء أمور الطلبةمھتمة. قد یلتقط  أسرقام قسم المناھج الدراسیة لدینا بتطویر ملحق تعلیمي لمدة أسبوعین ألي 

بدًءا من نھایة ھذا  أي إلكترونیا تنزیل الحزمة رقمًیا مطوال فصل الصیف، أو یمكنك والتربویة الورقیة في الخدمات التعلیمیة
  http://www.santeesd.net/Page/14503: األسبوع على

 
* إعادة جھاز ال "أي باد"      

 9) إلى یوم الثالثاء 6یونیو (شھر 8نبدأ استالم أجھزة ال"أي باد" وكتل الشاحن والكابالت الخاصة بالطالب من یوم االثنین 
یوم السبت. یرجى االطالع على المالحظات أدناه فیما یتعلق خالل  "بادأجھزة ال "أي  استالمتم إلغاء وقد ). 6یونیو (شھر

م. المحدد لمدرستك ستالمبموقع اال  
 

ءمسا 6صباًحا حتى الساعة  7االثنین والثالثاء، من الساعة   -  
 

ریو سیكو           وسیكامور كانیون، وكارلتون ھیلز، كارلتون أوكس، شت ف ھاریت،  :: مدرسة   Pathways Church 

:   مدرسة : كاھون بارك، ھیل كریك، ببر درایف، براید أكادیمي  Sonrise Church  

أسرھم في الخریف.عطلة صیف مریحة وآمنة. ونحن نتطلع إلى رؤیة طالبنا وتتمتعوا بنأمل أن   

بارنسكي، د. في التربیةكریستن                      داستن بیرنز                       
            مشرف عام                            رئیس مجلس االدارة                                                                             
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