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 مدیریة مدارس منطقة سانتي

    2020)8(شھر  أغسطس 11في   – 2021-2020 لسنة الدراسیةلتحدیث ال الموضوع: 

إلى أسر منطقة سانتي،   

بأن سنتنا الدراسیة  مألذكرك بكم . أنا أتصلیریة مدارس منطقة سانتيمدل العام بارانسكي، المشرف ةالدكتور معكم
وكما تعلمون، فإن جمیع  .)8(شھر  أغسطس 19 في یوم األربعاء، أي أسبوع واحد من الغدعد تبدأ بسوف 
. شكل التعلم عن بعدبال سیبدأون تعلیمھم ھذا العام األطف  

أجھزة ال تفاصیل حول توزیع إلعالمكم عن ال ممن مدرسة طفلك رسالة ونتتلقوف خالل الیومین القادمین، س
في  لوائح التسجیلسنقوم بنشر و. تاليألسبوع الفترة اجداول التعلم عن بعد لوحول للطالب،  iPad"أي باد" 
بإرسال  مسوف یقوم معلم طفلككما ، )8(شھر  أغسطس 17یوم االثنین من مساًء  6بحلول الساعة  الصفوف

بالجدول  التذكیرمع  )،8(شھر  أغسطس 18یوم من ظھًرا  2بحلول الساعة  مإلیك email  رسالة إلكترونیة
في برنامج التعلم عن بعد  المسجلین ،سوف یتلقى الطالبكما . )8(شھر  أغسطس 21إلى  19الزمني للفترة من 

 .نفس الرسائل ،على المدى الطویل

سایت، بنواصل نشر معلومات محدثة حول برنامج التعلم عن بعد على الصفحة الرئیسیة لموقعنا على الویوإننا 
إلى جانب األسئلة الشائعة المحدثة وغیرھا من المحتویات المتعلقة بالعام الدراسي مثل  الموقع اإللكتروني)أي (
  التواریخ واألوقات سنقوم بنشر جمیع ،لتعلم االجتماعي والعاطفي. باإلضافة إلى ھذا المحتوىالجدید لمنھج ال

لك بحلول نھایة ھذا األسبوع.   وذ ،كل مدارس سانتيل لتوزیع أجھزة ال"أي باد"  

موظفونا على استعداد للترحیب بكم بأذرع و. مدارس منطقة سانتي سنة دراسیة رائعة في مطفالكألولكم أتمنى 
. الوقت ھذا في )م عن بعدالتعل أياالفتراضي ( التعلیممن خالل مفتوحة، حتى لو كان ذلك یحتاج إلى أن یكون   

بكل إخالص،                                                                                                                

 الدكتورة كریستین بارانسكي
المشرف العام                                                                                                                  

_____________________________________________________________________ 

 یرجى االتصالفمن قائمتنا،  تكمإزال ونتفضل مإذا كنتوفي مواصلة التواصل معكم عبر البرید اإللكتروني.  مدیریة مدارس سانتي ترغب
وا ، اتبع school Messengerخدمة  سائل البرید اإللكتروني الموزعة من خاللللتوقف عن تلقي جمیع ربمدیریة مدارس سانتي مباشرة. 

 Unsubscribe  عدم االشتراكد على: ھذا الرابط للتأك

والطالب  ر،البالد للتواصل مع أولیاء األمو ھي خدمة إعالم تستخدمھا األنظمة المدرسیة الرائدة في School Messenger خدمة إن  
 .ووسائل التواصل االجتماعي ،والرسائل اإللكترونیة ،والرسائل القصیرة ،والموظفین من خالل الرسائل الصوتیة

  

 


