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 أولياء أمور طالب مدارس سانت لويس العامة األعزاء,

، أعلنا بالتعاون مع حاكم الوالية أن مدارس المنطقة التعليمية ستظل مغلقة طوال الفترة 2020أبريل  9في 

في  Charterخصة المرالمتبقية من العام الدراسي. وقد اتخذ هذا القرار الصعب باالشتراك مع المدارس 

 County مقاطعة سانت لويسمدينة سانت لويس، والمدارس الكاثوليكية، والمدارس المستقلة، ومدارس 

.منسق في جميع أنحاء المنطقة لضمان رد فعل  

 التعليم والتعلم و من خالل كل ذلك، تشجيععيد تشكيل كيفية عملنا معًا لوال شك أن هذه التجربة التاريخية ست

لم أن مدارس سانت لويس العامة ملتزمة بشدة ل...العيرجى   

على الرغم من أننا ال نستطيع التجمع في مباني مدارسنا  قويتهالحفاظ على عالقتنا مع طفلك وتا *  

 بالطريقة التي كنا عليها في الماضي

للوصول إلى تعلمه تصل باإلنترنت لكل طالب يحتاج إليهتوفير جهاز م *  

إشراك طالبنا في تجارب التعلم االفتراضية عالية الجودة *  

هذه التغييرات بمفردك تضطر مواجهةفيًا ، حتى ال تقديم الدعم لعائلتك أكاديميًا وعاط *  

ماية صحة وسالمة طالبنا وأسرنا وموظفيناح *  

بما في ذلك طالبنا األكثر احتياًجا.  من النمو ستفادة من مواردنا بشكل منصف حتى يتمكن الجميعاال *  

 في ال يمكن إنكاره و بحيث نظهر من جديد,سعي نحو التميز ، حتى خالل هذا الوقت الصعب الذي ال *

  , بشكل أفضل وأقوى.النهاية

تحديات تعقدها أمور السالمة ضد فيروس  من خاللوهذا الوضع الذي يتغير بسرعة يطلب مننا العمل 

وقمنا بإعداد و / أو  أو نقاط اتصال iPadجهاز طلب 10000 ما يقرب منحتى اآلن تلقينا  قد. كورونا

 حيث إنناكننا نطلب منك أن تكون صبورا ول. نحن نعمل بسرعة، iPadجهاز 5400توزيع أكثر من 

إذا كانت عائلتك ال تزال بحاجة إلى جهاز أو نقطة اتصال، يرجى إستكمال استطالع  نراجع جميع الطلبات.

 بمدير)ة( مدرسة طفلك أو قسم التعليمأو االتصال  www·slps·org/techعلى موقع التكنولوجي 

.314-345-2491أو  314-633-5325الخاص   
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يعمل معلمونا بعناية وراء الكواليس إلعادة كتابة خطط الدروس للتعلم االفتراضي ولتحديث مواقع على 

االنترنيت للمدارس ، والتكيف مع تعلم تكنولوجيا جديدة واالتصال بكل طالب بانتظام. كما ترى ، يعد هذا 

االلتزام بتحديث التكنولوجيا  تعدياًل كبيًرا  وسيستغرق األمر بعض الوقت لتحسين العملية ، ولكن هذا

آلن ا على حد سواء والمهارات الخاصة بنا سيؤثر بشكل إيجابي على كيفية التدريس وكيف يتعلم الطالب

المدرسة  )ة(أو مدير )ة( الطالبفي التواصل مع معلم وفي المستقبل. في غضون ذلك ، يرجى عدم التردد

، فيرجى االتصال برقم التواصل تحقق حالة عدم . فيسئلة أو الحصول على أحدث المعلوماتلطرح أ

.للمساعدة 3084-437-314  

توقع اتصاالت منتظمة من كل من المكتب المركزي ومدرسة طفلك فيما ى مدى األسابيع القادمة، يمكنك عل

 (promاألحداث التقليدية في نهاية السنة الدراسية مثل حفل التخرج )يتعلق بالواجبات المدرسية، و

. سيحتوي موقعنا على الويب دائًما على 0212-2020يج، والمدرسة الصيفية والعام الدراسي تخرالو

سنستعمل أيًضا المكالمات اآللية والبريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي  أحدث المعلومات كما

هاتفك الحالي رقم  مطفلك لديه )ة(رأي معلومات، يرجى التأكد من أن مدي كإلجراء اإلعالنات. حتى ال تفوت

.وعنوان بريدك اإللكتروني  

وقت مرهق ومؤثر كما هو بالنسبة لنا أيضا. كل يوم نفتقد الترحيب بكم في مبانينا وتوفير نحن نعلم أن هذا و

لجميع الطالب لم تتغير. سوف نراكم مرة توفير تعليم عالي الجودة . ومع ذلك، فإن مهمتنا يةميتجارب تعل

نعمل جميعًا معًا لنظل  ، دعونا.  حتى ذلك الحينارسنافتح مباني مدلالسماح لنا أخرى في المدرسة بمجرد 

في المنزل. -بينما نتعلم معًا  آمنين  
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