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 2021مارس/ آذار  22ثنین، اإل
 

  أعزائي العائالت،
  

، وال بد لي من القول إن معالم الفرح على 2020لقد أعدنا للتو فتح مباني المدرسة الثانویة للتعلم الشخصي ألول مرة منذ نوفمبر/ تشرین الثاني 
   یسعدنا أن نرى التالمیذ من جمیع األعمار یتعلمون بأمان في الفصول الدراسیة المادیة. وجوه تالمیذنا عند دخولھم مباني مدرستھم كانت مذھلة.

  
تلط في ھذا العام المخ التعلّمأن أخبركم بأن جمیع عائالتنا التي تتعلم عن بُعد ستتاح لھا اآلن فرصة أخرى لالنتقال إلى  اً لھذا السبب یسعدني جد

ً الدراسي. ھذا یعني أنھ إذا كان طفلكم یتعلم حالی في مبنى المدرسة لجزء من  اً شخصی التعلّمعلى االشتراك في  اً عن بُعد كل یوم، فسیكون قادر ا
  الشخصي. التعلّمسنبذل قصارى جھدنا لتوفیر أكبر عدد ممكن من أیام  األسبوع على األقل لبقیة العام الدراسي.

  
  المختلط التعلّممتى وكیف یتم االشتراك في 

على  التعلّممارس/ آذار، یمكنكم زیارة استبیان تفضیالت  24من ھذا األربعاء،  اً بدء •
   المختلط لطفلكم. التعلّمالختیار  https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference الرابط 

ً یمكن للعائالت أیض •    .311االتصال بالرقم  ا
   أبریل/ نیسان. 7المختلط حتى یوم األربعاء  التعلّمیمكنكم التغییر إلى  •

  
  متى یمكن لتلمیذكم العودة إلى مبنى المدرسة

التابعة للمناطق التعلیمیة، بما في ذلك تالمیذ المنطقة  5) وصف الروضة والصفوف من الروضة إلى 3Kسیعود التالمیذ في برامج ( •
   المختلط خالل نافذة االشتراك ھذه، إلى المباني في أبریل/ نیسان. التعلّم، الذین اختاروا 75التعلیمیة 

االشتراك ھذه في وقت الحق، وسنقوم بإبالغ المزید من المختلط خالل نافذة  التعلّمالذین اختاروا  12-6سیعود تالمیذ الصفوف  •
   التفاصیل في أقرب وقت ممكن.

  .https://www.schools.nyc.gov/coronavirus سیتم نشر التحدیثات على الرابط  •
  

  متطلبات العودة للمبنى المدرسي
) COVID-19المختلط لطفلكم، فیجب علیكم تقدیم استمارة الموافقة للخضوع لالختبار العشوائي لمرض ( التعلّمیرجى مالحظة أنھ إذا اخترتم 

  یمكنكم تقدیم موافقتكم بإحدى طریقتین: .اً شخصی التعلّمبحلول الیوم األول الذي یبدأ فیھ طفلكم 
  " (إدارة الحساب)، أوManage Account) تحت "NYCSA( خالل حساب مدارس مدینة نیویورك الخاص بك من •
  وإحضارھا إلى مدرسة طفلكم في الیوم األول من عودتھ إلى مبنى المدرسي. ھنا تعبئة استمارة الموافقة وتوقیعھا •

  
  في األیام التي من المقرر أن یقوموا فیھا بذلك. اً ضر أطفالھم شخصیالمختلط أن یح التعلّمیُتوقع من العائالت التي تختار 

  
ً یرجى مالحظة أنھ إذا كان طفلكم یتعلم حالی المختلط، فسیظل تلمیذكم (تالمیذكم)  التعلّمعن بُعد بشكل كامل ولم تكملوا االستبیان باإلشارة إلى تفضیل  ا

  یدرسون عن بُعد بالكامل.
  

في المباني المدرسیة ألن المراكز األمریكیة  التعلّمنحن قادرون على تقدیم ھذه الفرصة اإلضافیة للتالمیذ الذین یدرسون عن بُعد لالشتراك في 
كما ھو  ) قامت بتحدیث إرشاداتھا، مما یسمح لنا باستیعاب المزید من التالمیذ بأمان في الفصل الدراسي.CDCلمكافحة األمراض والوقایة منھا (

ً الحال دائم لقد كانت تلك أولویتنا  عائالت التالمیذ. -، ینصب تركیزنا على صحة وسالمة أطفالكم، والموظفین المتفانین الذین یخدمونھم، وأنتم ا
  منذ الیوم األول، وسوف تستمر في توجیھ كل ما نقوم بھ.

  
 رتداء األقنعة وتنظیف الیدین واالختبار العشوائي األسبوعي لمرض بما في ذلك ا -بفضل ممارساتنا القویة في مجال الصحة والسالمة 

)COVID-19 تعد مبانینا المدرسیة من بین أكثر األماكن أمان -) والتباعد الجسدي والمزید ً    في المدینة بأكملھا. ا
  

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
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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وال  -فیما یتعلق بتعلیم ملیون تلمیذ(ة) بأمان  وكما ھو الحال دائماً، لكم جزیل الشكر على ثقتكم وشراكتكم. نواصل إظھار ما ھو ممكن لألمة
  یمكننا فعل ذلك بدونكم. أشكركم على التزامكم، وأعدكم في المقابل بأن التزامنا تجاه طفلكم ال یتزعزع.

  
 

 مع فائق التقدیر واالحترام،

 
 Meisha Porterمیشا بورتر/

 مستشارة التعلیم لمدارس مدینة نیویورك
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