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 2020 الثاني، تشرين نوفمبر/ 2

 األعزاء، العائالت

 

 ونقدر ندرك نحن .غامضة ظروف عبر المعقدة القرارات من العديد اتخاذ العائالت تحاول حيث آخر، عام أي عن مختلفا   كان العام هذا أن نعلم

 .المدينة أنحاء جميع في المدرسية والمجتمعات والعائالت التالميذ جميع مع جنب إلى جنبا   الصمود، على وقدرتها عائلتكم مرونة

 

 وفي المدينة أنحاء جميع في ملحوظ بشكل منخفضة (COVID-19) بمرض اإلصابة معدالت وظلت المدرسية المباني فتح إعادة بعد اآلن

 هي اآلن لطفلكم، كامل بدوام بُعد عن تعلّمال اخترتم قد كنتم إذا .الشخصي للتعلم المدرسة إلى طفلكم عودة في يفكر منكم الكثير أن نعلم مدارسنا،

 خالل من المختلط التعلّم في االشتراك يرجى الثاني، تشرين نوفمبر/ 15 بحلول الدراسي! العام لبقية المختلط التعلّم في لالشتراك فرصتكم

 تحتاج التي للعائالت يمكن .edu/surveys/learningpreference.nycenet هنا: عليه العثور يمكن والذي التعلّم، تفضيالت استبيان استكمال

 .311 بالرقم االتصال االستبيان تعبئة في إضافية مساعدة إلى

 

 .الثاني تشرين نوفمبر/ 15 يوم بعد المختلط التعلّم في المشاركة اختيار من العائالت تتمكن لن الوقت، هذا في

 

 تشرين نوفمبر/ 30 أسابيع خالل الشخصي الحضور طريق عن التعلّم في المشاركة االشتراك فترة خالل المختلط التعلّم تختار التي العائالت ستبدأ

 .الشخصي التعلّم وجدول مطفلك بدء بتاريخ مباشرة بإبالغكم طفلكم مدرسة ستقوم .األول كانون ديسمبر/ 7 أو الثاني

 

 لنا يسمح .الدراسي العام مدار على (COVID-19) بمرض اإلصابة عن للكشف عشوائي اختبار في شخصيا   يتعلمون الذين التالميذ سيشارك

 عبارة االختبار هذا ؛وآمن سهل االختبار .وآمنة صحية ككل ومجتمعاتنا مدارسنا على بالحفاظ المدارس في والتالميذ للموظفين المنتظم االختبار

 تقديم يرجى طفلكم، اختبار إمكانية لضمان .مباشرة   األنف مقدمة في وضعها يتم "(tip-Q" األذن تنظيف مسحات )مثل صغيرة قصيرة مسحة عن

 بطريقتين: الموافقة استمارة إكمال يمكنكم .االختبار إجراء على الموافقة استمارة

 

 الرابط إلى اذهبوا .(NYCSA) نيويورك مدينة مدارس حساب باستخدام اإلنترنت عبر االستمارة بتعبئة قوموا اإلنترنت: عبر .1

nyc.mystudent. 

o نيويورك مدينة لمدارس حساب بالفعل لديكم كان إذا (NYCSA)   اسم على وانقروا الدخول، بتسجيل قوموا بتلميذكم: مرتبطا 

  على انقروا منسدلة، قائمة ظهور عند ثم الحساب(، )إدارة "Manage Account" على وانقروا التلميذ)ة(،

"Consent Forms" لتلميذكم النهاية في الموافقة خيار حددوا ثم الصفحة، بقراءة قوموا .الموافقة( )استمارات. 

o نيويورك مدينة لمدارس حسابا   لديكم يكن لم إذا (NYCSA) :إنشاء رمز لديكم كان إذا الفور! على حساب إنشاء يمكنكم بالفعل 

 لم إذا .أعاله موضح هو كما الموافقة تقديم ثم تقريبا ، دقائق خمس غضون في كامل حساب إنشاء فيمكنكم مدرستكم، من حساب

 "Manage Consent" فوق لنقربا الفور على موافقتكم تقديم بإمكانكم يزال فال مدرستكم، من حساب إنشاء رمز لديكم يكن

 لتقديم طفلكم ومعلومات معلوماتكم وإكمال (COVID-19 مرض )اختبار "COVID-19 Testing" تحت الموافقة( )إدارة

 .الموافقة

 

 لىع لغات بعشر للطباعة قابل (PDF) بصيغة ملف يتوفر .المدرسة إلى وأعيدوها الورقية االستمارة بتعبئة قوموا الورقية: االستمارة .2

 .gov/covidtesting.nyc.school الرابط

 

 .gov/covidtesting.nyc.schools الرابط على المتكررة األسئلة تحت واالختبار الموافقة حول إضافية معلومات على العثور يمكنكم

 

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://mystudent.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing
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 العام خالل وقت أي في بُعد عن التعلّم إلى االنتقال إلى تحتاج التي للعائالت المرونة بتوفير ملتزمون ونحن تتغير، قد العائلة ظروف أن نعلم نحن

 وقت: أي في بُعد عن التعل م في لالشتراك نفسه االستبيان هذا استخدام للعائالت يمكن .األسباب من سبب ألي الدراسي

edu/surveys/learningpreference.nycenet. 

 

 ولكل .الشخصي التعلّم من مثير عام لقضاء مدرستنا مباني في أخرى مرة بكم نرحب أن يسعدنا المختلط، التعلّم تختار التي للعائالت بالنسبة

 العام هذا تعلمهم كيفية عن النظر بغض لتالميذنا، تعليمية تجربة أفضل توفير على نعمل حيث شراكتكم على أخرى مرة أشكركم العائالت،

 .الدراسي

 

 

 واالحترام، التقدير فائق مع

 
 Richard A. Carranzaكارانزا/ .أ ريتشارد

 التعليم مستشار

 نيويورك لمدينة التعليم إدارة

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference

