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 معلومات حدیثة عن إغالق المدارس
   2020) 3مارس (شھر  31

،إلى عوائل طالب مدارس مدیریة منطقة سانتي األعزاء  

أثناء فترة إغالق مدارسنا. فلقد رأینا  قمنا بوضعھاتفھمكم حیث أننا واصلنا العمل من خالل الخطط التي نشكركم جمیعا على 
الطعام، والتقاط حزم أعمال المناھج الدراسیة في قسم الخدمات التعلیمیة، وعلى  واستالم اآلالف منكم في صفوف توصیل

سنا اإلنترنت مع موظفي المدارس. یبدو أن مجتمعنا المحلي یعمل حقا معا في ھذا الوقت الذي نحتاج بھ أن نكون سویة، ونحن ل
؟من األسئلة التي تدور في أذھاننا، ھو متى سیصبح بامكاننا العودة إلى المدرسة سؤالمع ذلك، و من ھذا التعاون. مندھشین  

 ،توقعنا أن یتم تمدید أوامر الصحة العامةلقد دراسي تقلیدي. مدارسنا كیوم في ھذا الوقت، نحن غیر قادرین على فتح مواقع  
. معظم ممالحظات من معلم طفلكمع دعم تعلیمي یومي ومع  ،إلكمالھا من المنزل مولطفلك ممیة لكعملنا على خطة تعلیلذلك و

لتواصل تزال توفر ا تسمي ھذه الخطة خطة تعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت. نأمل أن خطة التعلم "عن بعد"  ارسالمد مدیریات
. ومعلمھ للمضي قدماً في التعلم مالذي یحتاجھ طفلك  

التعلمخطة   
أخرى، على غرار الطریقة التي قدمنا سوف تتوفر الخطة الخاصة بمدیریة مدارس سانتي رقمیا أي إلكترونیا بشكل الحزم مرة 

)، سوف نرسل لكم توجیھات وإرشادات 4أبریل (شھر 13بھا المناھج الدراسیة االختیاریة خالل أسبوعي إغالق المدارس. قبل 
أبریل. وسوف  24لطالب لغایة التعلیمي لن مدة األسبوعین. سیقدم ھذا المنھاج الدراسي الدعم للوصول إلى المناھج األولیة ع

یواصل طاقم العمل وضع الخطط التعلیمیة طالما كان إغالق المدارس ضروریا. باإلضافة إلى ذلك، سوف یقوم معلم طفلكم 
فترة إغالق موقع المدرسة. فإنھ من المھم أن بكون وذلك طوال  ،باالتصال بكم لمناقشة كیف سیكون دعمھ التدریسي لطفلكم

لدى معلم طفلكم عنوان برید إلكتروني حالي ألحد أفراد العائلة. لذلك یرجى إرسال إلى معلم طفلكم عنوان برید إلكتروني 
تفضلون أن یستخدمھ المعلم أثناء إجراء عملیة التواصل بكم. كما یمكنكم العثورعلى عنوان البرید اإللكتروني لكل معلم على 

 مواقع مدیریة المدارس (سانتي سكول وبسایت).
 

 أجھزة ال "أي باد" الخاصة بالطالب واالتصال عبر االنترنت
الماضیة، كنا محظوظین أن یكون لدینا أجھزة ال "أي باد" الخاصة بكل طالب بمفرده وأدوات التعلم   على مدى السنوات الست
لدیكم جھازا یستخدمھ  مھم باألخص إذا لم یكنن صف الروضة إلى الصف الثامن. وإن ھذا الجھاز الرقمي لجمیع الطالب، م

نتم ترغبون في استالم جھاز طفلكم أو إذا كنتم بحاجة إلى بعض الموارد لالتصال عبر كطفلكم في المنزل للتعلم علیھ. وإذا 
     Student Technology Needs Survey ) : 4أبریل (شھر 8یوم  االنترنت من المنزل، فیرجى منكم إكمال ھذا االستطالع قبل أو

  احتیاجات الطالب التقنیة. استطالع حول أي
 

 وجبات الطالب الغذائیة
 1:00صباحا حتى الساعة  11:00أبریل، من الساعة  10سوف یتم االستمرار بتقدیم وجبة االفطار ووجبة الغداء لطالبنا لغایة 

وجبة طعام منذ أن قمنا بإغالق  11000لقد قدمنا لطالبنا أكثر من فریفرواك درایف، سانتي.  9880بعد الظھر على العنوان : 
 مدارسنا. 

تقریبا مع التعلیمات  واحد على تفھمكم. سوف نرسل لكم معلومات حدیثة أخرى في غضون أسبوعشكرا لكم، مرة أخرى، 
 المذكورة أعاله. 

وقبلوا فائق االحترام واإلخالص،،،                                  
كریستن بارنسكي/ د. في التربیة والتعلیم        دستن برنز                                                                                    

رئیس مجلس اإلدارة التربویة                                       مشرف عام                                                                  
      

   
 


