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وعائلتك قد استمتعتم بـ صيف رائع  ونحن نعلم أن هذه ليست بداية نموذجية للعام الدراسي ونحن  أتمن  أن تكون أنت

ون  ي اليوم األول من المدرسة نتطلع إىل رؤية الوجوه المبتسمة عىل طالبنا وهم يسير
ي كل عام ف 

نستعد للتعليم عن بعد.  ف 

ء الوحيد إىل المدرسة متحمسير  وحريصير  عىل التعلم.  هذا العام قد ي ي
ا ، ولكن الش 

ً
كون موقع التدريس والتعلم مختلف

ي 
ام موظف  ين لجميع الطالب. حن  الحصول ويلو وودز الذي لم يتغير هو الي   بالبقاء عىل اتصال وتوفير تعليم وتعلم متمير 

ة!  اتعىل تلك االبتسام  واالستعداد لسنة كبير

 ب 7صف طالب كوالد ل
ً
، يمكننا وسوف نفعل ذلك!  و مدرسة ثانوية، سيكون هذا تحديا ي

التأكيد!  كما شاركت مع عائلن 

ام من الموظفير  وأولياء األمور وال ، والتواصل المستمر، وحل المشاكل معا وااللي    طالب. وسوف يستغرق الصير

ي بدء العام الدراسي هناك العديد من األشياء 
ي تحتاج إىل معرفتها.  المدرجلمساعدتنا ف 

أهمية  أدناه هي األكي   ةالن 

يد من المرفقة للحصول عىل مز  رد اعداد وكذلك النماذج المرفقة.   يرجر الرجوع إىل صفحة المو ستال لمساعدتك عىل 

هي دمج معلومات المنطقة  رد امو الا هنا للمساعدة.  صفحة طغ  عليك، لذا يرجر معرفة أنننالتوضيح.  نحن ال نريد أن 

ي والمدرسة. سنقوم أيضا بنش  هذا عىل موق
الرجوع إىل مواقع المدارس  ع المدرسة.  كما هو الحال دائما، يرجر االستمرار ف 

 .للحصول عىل معلومات محدثة ةطقوالمن

ي مكان آمن! بها يرجر االحتفاظ  -بطاقة هوية الطالب
ي  تضمن معلومات تسجيل الدخولتف  )الفصول الدراسية  اىل سكولوجر

ي ال هذه التعلم عن بعد(. سوف تحتاج أيضا إىل
 مجانا لجميع طالبنا(.  وجبات الفطار والغداء )بطاقة لتلف 

ي وعنوان بريدي حديث لكل طالب. إذا لم تكن  -نموذج التحقق
ون  يد اللكي  سنحتاج إىل أرقام هواتف العمل الحالية والير

ات، فما عليك سوى التوقيع عىل النموذج وإعادته حن  نعلم أنك راجع . لدينا مواد معينة تههناك حاجة إىل إجراء تغيير

ي لتقاط و اال للتسليم
 
النماذج المكتملة.  عىل الرغم من أننا ال نزال بحاجة إىل إعادة النموذج، من فضلك ال تنتظر.  و إعادة سبتمير  9ف

ي اب اتصل 
 
يل ف ويدهم بمعلوماتك  3881-219 (586) عىل لمكتب الرئيشي آنا أو شير  حد ألجابة أ توفر ي.  إذا لم الجديدة/ الحالية لي  

ات عىل كاتصال ي الخاص بنا. يمكنهم إجراء تلك التغيير
ون  يد اللكي  ة إىل عنوان الير باور سكول ، يرجر ترك رسالة. تذهب الرسائل مباش 

ي عىل الفور.  هذ
ي الرسائل وإته هي الطريقة الوحيدة الن 

 شعارات. ال ضمن لك تلف 

  12:00-9:00نصف يوم @  -اليوم األول من المدرسة  - 2020سبتمبر  8الثالثاء 

  ي طفلك إىل تسجيل الدخول إىل  حتاجيسوف  )التعليم عن بعد(  سكولوجر

 ي بحاجة أيضا
 أنا أشجع اآلباء بقوة لممارسة قبل اليوم األول من المدرسة. وأنا أعلم أنن 
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 صفخاصة بكل : سوف تتلف  مواد تعليمية التقاط 

 نحن نتطلع إىل سنة دراسية ديناميكية، ونحن هنا للمساعدة! 

 

اج، المديرة  بصدق، السيدة ايفير 


