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  ۲۰۲۰اپریل  ۴تاری    خ : 

م شاگردان مکاتب شهر سنت لویس  ولدین محتر

 مانده از سال تحصییل کاتب شهر سنت لویس اعالم کردیم که م شهردار  ما در رابطه با فرمان ۲۰۲۰اپریل  ۹به تاری    خ 
ر

تا باق

ک با   مکاتبكاتولیك ،   مکاتبمنشور شهر سن لوئیس ،  مکاتبهمچنان بسته خواهند بود. این تصمیم دشوار به طور مشتر

 سن لوئیس گرفته شد تا از یك پاسخ هماهنگ در رسارس منطقه اطمینان حاصل شود.  مکاتبمستقل و 

اتر  ی را ارتقا   ا شاهد خواهد بود ر این تجربه تاریخی ، بدون شک تغیتر که چگونه با هم همکاری یم کنیم تا آموزش و یادگتر

 دولتر سن لوئیس تی امان به ...  مکاتببخشیم. از این طریق ، بدانید که 

 خود به شکیل که در گذشته  مکاتبشما ، حتر اگر ما نیم توانیم در ساختمانهای  ان حفظ و تقویت روابط ما با فرزند

 . یکجا شویمداشته ایم 

  ی خود نیاز به یک  نمودنفراهم یس به یادگتر نت در اختیار هر دانش آموزی که برای دستر وسیله ای با قابلیت اینتر

 نفر داشته باشد. 

 ی با کیفیت در دانش آموزان ما  تشویق نت تجربه های یادگتر  . از طریقه انتر

  ات از نظر تحصییل و عاطفی ی دلیل مجبور نیستید که به تنهاتی این تغیتر را از خانواده خود حمایت کنید ، به همیر

 کنید. تجربه  

  .محافظت از سالمتر و ایمتی دانش آموزان ، خانواده ها و کارمندان ما 

 فت کنند. از منابع ما به طور عادالنه استفاده کنیم تا همه ، از جمله آسیب پذیرترین دانش آموزان ما ، بتوانند پ  یشر

  ی بهتر و قوی تر ی ، به طوری که ما در نتیجه گتر قابل انکار چالش برانگتر تالش در جهت تعایل ، حتر در این زمان غتر

 از آن یاد کنیم. 

ا این وضعیت که به رسعت در حال تغیتر است به این معتی است که ما باید با چالش هاتی که توسط دستورات ایمتی کرون

یا کانونهای مهم دریافت کرده ایم و بیش  iPadدرخواست برای  10،000ست کار کنیم. تاکنون نزدیک به ویرویس پیچیده ا

ی خواهانیم تا صتی داشته باشید دستگاه را آماده و توزی    ع کرده ایم. ما به رسعت کار یم کنیم اما  5400از  ، همکاری شمارا نتر

ه شما هنوز نیاز به دستگاه یا کانون مهم دارند ، لطفا نظرسنخی زیرا همه درخواست ها را پردازش یم کنیم. اگر خانواد
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-633-314تکمیل کنید یا با مدیر فرزند یا اداره آموزش ویژه با شماره  www.slps.org/techفناوری را از طریق سایت 

ید.  2491-345-314یا  5325  تماس بگتر

ی مجازی را بازنوییس کنند ، وب سایت های   مکتبمربیان ما در پشت صحنه کار یم کنند تا برنامه های دریس برای یادگتر

ند. همانطور که یم توانید تصور   تجدید را  ی فن آوری جدید سازگار شوند و مرتبا با هر دانش آموز تماس بگتر کنند ، با یادگتر

ن کیم بیشتر برای اصالح فرآیند الزم خواهد بود ، اما این تعهد برای ارتقاء فن آوری و کنید ، این یک تنظیم مهم است و زما

ی دانشجویان هم در حال حاضی و هم در آینده خواهد داشت. در  مهارت های ما تأثتر مثبتر در نحوه تدریس و نحوه یادگتر

. اگر قادر به برقراری ارتباط تازه در تماس شوید معلومات معلم یا مدیر خود برای سؤال یا  با ضمن ، لطفا دری    غ نکنید که 

ید.  8430-437-314نیستید ، برای دریافت راهنماتی با شماره   تماس بگتر

ی ، سنوات پایان سال مانند سالن های تحصییل و فارغ  چالش هایدر یط هفته های آینده ، یم توانید در مورد  یادگتر

 مکاتبانتظار برقراری ارتباط منظم از سوی دفتر مرکزی و  2021-2020تابستاتی و سال تحصییل  مکاتبالتحصییل ، 

ی یم  جدید ترینکودک خود داشته باشید. وب سایت ما همیشه  اطالعات را در اختیار خواهد داشت ، اما ما همچنیر

 اطمینان حاصل کنید خواهیم از تماس های خودکار ، ایمیل و رسانه های اجتمایع برای ایجاد اطالع
ً

یه استفاده کنیم. لطفا

 شماره تلفن و آدرس ایمیل فعیل شما را داشته باشد ، تا اطالعاتر را از دست ندهید. شما که فرزند 

س زا و اسایس است  . ما هم پشت روزهای دق شدیم که  شما را به ساختمان های برای ما  -ما یم دانیم که این زمان استر ی نتر

. با این حال ، ماموریت ما برای ارائه آموزش با د میگفتیم و باهم یکجا دروس خود را ادامه میدادیممکتب خوش آمدی

 مانده است. ما شما را به محض اینکه به ما اجازه بازگشاتی ساختمانهای 
ر

کیفیت برای همه دانش آموزان بدون تغیتر باق

یم  . تا آن زمان ، بیایید همه با داده شود اطالع میدهیم مکتب در خانه ، ایمن  -هم کار کنیم تا در حایل که باهم یاد یم گتر

 بمانیم. 
 

ام  بااحتر

 
 

 
  
 


