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 مدیریة مدارس منطقة سانتي
 

    info@santeesd.netDistrict Office مكتب مدیریة مدارس سانتي من: 

  2020)8(شھر  أغسطس 25في   – 2021-2020 لسنة الدراسیةلتحدیث ال الموضوع: 

 

ال  ھاأنا أعلم أن .الدراسیة تسیر على ما یرام حتى اآلن مأتمنى أن تكون سنتكمدارس مدیریة سانتي. أرحب بأسر 
لجعل التعلم عن بعد  مولكن أنا أقدر كل ما تبذلونھ من العمل الشاق بالتعاون مع معلم طفلك عوبات،خلو من الصت

بقدر االمكان.األمثل   
 

لتقدیم لمدیریات مدارس المناظق الحاجة  بتوقیف كانت تقوممقاطعة للاللیلة الماضیة علمنا أن إدارة الصحة العامة 
من خالل التواجد للعودة إلى التعلیم  وذلك من صف الروضة االنتقالیة لغایة الصف السادس اإلعفاءاتطلبات 

 29ر صحیة عامة جدیدة اعتبارا من یوم السبت ھذا الصباح، سمعنا أننا سنتلقى أوامو. الشخصي بالمدرسة
الشخصي، بما في ذلك الجداول من خالل التواجد نتوقع أن تتضمن ھذه اإلرشادات خیارات للتعلیم فإننا  أغسطس.

خالل  )9(شھر سبتمبر 1لدینا مساء الثالثاء  اإلدارة التربوي أتحدث مع مجلسوف سكما الزمنیة إلعادة الدخول. 
بعد اتخاذ ھذا و. سانتيبالنسبة لمدارس منطقة قرر بانتظام حول الجدول الزمني إلعادة الدخول اجتماعنا الم

یمكن  ھتقاریر تفید بأنعن وربما قد سمعتم مرة أخرى في نھایة األسبوع المقبل.  أسر طالبناالقرار، سنتواصل مع 
 من خالل التواجد ولكن ھذا القرار ھو قرار محلي ولن نبدأ التعلیم ،سبتمبر 1في  المدارس إعادة فتح أبواب

لمدیریة یتم إرسال رسالة األسبوع القادم من خالل نظام البرید اإللكتروني وف سبتمبر. س 1الشخصي في 
  .على الویب اإللكتروني على موقعنا ولیاء أمور الطلبةأي تحدیثات ألأیضا وسننشر  سانتي منطقة مدارس

ى لكم أمسیة أتمن
                                                                                                                رائعة،

 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  تلقي جمیع رسائل البرید اإللكتروني الموزعة من خاللللتوقف عن بمدیریة 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
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