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2020 أبريل 92  

 

:األعزاء SLPSمدارس أمور أولياء  

قد أظهر الشهران الماضيان من العيش من خالل وباء الفيروس كورونا كيف يمكن لمنطقة سانت 

لويس أن توحد قواها بشأن "العيش بعيدا على بعض" وكيف 

في إطار المبادئ التوجيهية لمساعدة  اجتهادالعمل بيمكننا 

                                                   اآلخرين.

ع أولياء األمور على المساعدة في دعم خطة نشكر جمي

قبل أبريل.  6التعلم االفتراضي للمنطقة التي تم إطالقها في 

بداية هذه الظروف، كان معظمنا يقول إن التحول إلى التعلم 

طالب في غضون أسابيع كان من  022,00االفتراضي لـ 

. ومع ذلك، فإننا نحرز ذلك. نحن لسنا مثاليين ، المستحيل

ولكن ما أنجزه المسؤولون ولم يكن األمر سهالً ، 

مذهل. هو في الحقيقة ما أقل منت في جميع أنحاء المنطقة ن والعائالوالمعلمو   

هذا العام  إلنهاءئالتنا على البقاء أقوياء وعلى اتصال، ونحن نعمل وسنواصل العمل لمساعدة عا

:راسي غير العادي للغاية. فيما يلي بعض التحديثات الهامةالد  

 

  المواد األكاديمية الجديدة:
إلى جانب الواجبات المدرسية من معلم )معلمي( طفلك، ستواصل المدارس توفير مواد التعلم المستمرعبر 

 اإلنترنت 

وحزم واجبات مدرسية مطبوعة في مواقع توزيع الوجبات   كل يوم جمعة. قد 

 تم تحميل مواد من 27 أبريل إلى 8 مايو وهي جاهزة اآلن للوصول إليها.     

 

  رؤية المجتمع

لدينا اآلن التقارير النهائية من سلسلة ورش عمل رؤية 

مارس. نشجع  12فبراير و  29المجتمع التي عقدت بين 

العائالت على مراجعة النتائج والتعليقات في 

.   

، ريبيكا بينيت  VisionEmergingشكر خاص ل 
في تسهيل  بيركنز وفريقهما على عملهم الرائعوجيسيكا 

االجتماعات وجمع البيانات وتوحيد مجتمعنا حول الحاجة 
.إلى رؤية مشتركة لمستقبل التعليم في سانت لويس  
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: 2021-2020تقويم للعام الدراسي  و التحضير لنهاية العام  

 28. في جلسة العمل يوم 2020مايو  21هو  2020-2019آخر يوم للطالب للعام الدراسي 
. سيكون اليوم األول من 2021-2020أبريل ، وافق مجلس التعليم على تقويم للعام الدراسي 

أغسطس. وستعقد مدرسة صيفية افتراضية لطالب المدارس  24العام الدراسي هو االثنين 

يوليو. المدرسة الصيفية لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة  31إلى  6ن الثانوية في الفترة م

مدينة سانت لويس ، قد يكون هذا لصحة الأغسطس. اعتماًدا على توجيهات من إدارة  14-3من 

 2021-2020في المدارس ، افتراضيًا أو مختلًطا. سيكون اليوم األخير من العام الدراسي 

 للطالب هو 3 يونيو. وآخر يوم للموظفين هو 4 يونيو.

:الدرجات  

وري، فإن التحول إلى زاالبتدائي والثانوي في والية مي التعليم دارةلمبادئ التوجيهية إلفقا لو

اً على درجات الطالب التي تم تجميدها في الواقع بعد يالتعلم االفتراضي للربع الرابع لن يؤثر سلب

تعني أن  االفتراضيللتعلم الربع الثالث. ومع ذلك، من المهم تذكير الطالب بأن هذه الفرصة 

عبر لتعلم أنهم يبذلون جهدا ل الطالب يظهر جميع درجاتهم. ومن المتوقع أن حسينلديهم الوقت لت

 اإلنترنت.

 

   التكنولوجيا:

طلب  14 000أكثر من  ليمية بتعبئةعقامت المنطقة التوقد 

شكركم على مشاركتكم ومساعدتكم ن تكنولوجي.استطالع 

لطالبنا  تصالاالللحصول على أجهزة آي باد و / أو نقاط 

التعامل مع  فتراضي. في المستقبل ، سيتمللتعلم اال

. إذا كنت ال تزال درسةمال )ة(االستطالع من خالل مدير

برقم الهاتف الرجاء االتصال  ى التكنولوجيا،بحاجة إل

و تقديم ديرك بإكمال الرئيسي لمدرستك، وسيقوم م

.نيابة عنك االستطالع  

 

 التخرج:

 لعامعلى مدى األسابيع القليلة الماضية، كانت المنطقة تبحث عن خطط لتخرج تقليدي لخريجينا 

الزمني للعودة بأمان إلى التجمعات بسبب عدم اليقين من الجدول قابلة للتعديل . الخطط 2020

الجماعية ، ولكن القصد هو أن يكون هناك احتفال غير نمطي ، ولكن تقليدي ، لخريجينا في 

أواخر يوليو أو أوائل أغسطس. وباإلضافة إلى ذلك، تهتم بعض المدارس باالحتفاالت 

-2020لعام الدراسي االفتراضية لالحتفال بموسم التخرج في مايو. من المرجح أن يكون بدء ا

من هوالوقت الذي نحتفل فيه بانتقال الطالب من الصف الخامس إلى الصف السادس و 2021

.الصف الثامن إلى الصف التاسع  
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  كيفية الوصول إلى الموارد:

بانتظام حيث   يرجى زيارة موقعنا على االنترنت

لدينا معلومات وخدمات لدعم الطالب واألسرة. نحن محظوظون 

،  لوجود شركاء رائعين، بما في ذلك المؤسسة

.لمساعدتنا خالل هذه األوقات العصيبة   

إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى مدير المدرسة، يرجى االتصال 

يتم الرد و )ة(خط المدرسة إلى المدير يحيلبالرقم الرئيسي لمدرستك.

.عليه خالل ساعات العمل    

-8430إذا كان لديك أسئلة عامة للمنطقة التعليمية، اتصل على 

أو عن طريق البريد اإللكتروني.  314-345-6900. للحصول على الدعم العاطفي، اتصل على 437-314

. ونحن نقدر كل ما تقومون به لدعم يمكن تقديم أسئلة أخرى عبر اإلنترنت من خالل "دعونا نتحدث" 

التواصل.  المنزل و متابعة في البقاء السالمة و الرجاء لكم نتمنىجهودنا.   

:األحداث القادمة  

             حول فيروس كورونا: لألطفال امفتوح ااجتماعليدا كروسون  المدينة السيدة عمدة تستضيف* 

K-5:طالب صفوف  مدعوون لزيارة الموقع 

stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall 

مساًء. سيتم بث  5:00عة أبريل السا 29في موعد أقصاه األربعاء   إلرسال أسئلة للعمدة تتعلق ب

على صباًحا 10:30أبريل الساعة  30يوم الخميس  االجتماع  

facebook.com/lydastl 

6th Annual Move Your Body Virtual Flash Mob*  

جسمك فالش موبحرك السنوي السادس ل عرضال  

صباحا 9:45مايو الساعة  1في هذا الحدث الجمعة  بنشاط شاركو انهض   

facebook.com/events/1951456324998405 

( هنا)تعلم الرقصات والمعلومات التي يجب معرفتها   

:نصائح  

بعض الشعور بالحياة ب الطالب إتاحةمني للمساعدة تطوير روتين "الفصول الدراسية المنزلية" أو الجدول الز *

االستقراربالطبيعية و   

 *  هيل مع معلمصواتمتابعة الطالب. ساعد الطالب المعلمين يتواصلون مع جميع ال

    ب بكمية معلوماتبعض الطال يثأثراعي ألن قد الحد من التلفزيون ووسائل التواصل االجتم *

مهارات غسل اليدين الجيدة واالبتعاد االجتماعي واستخدام األقنعة والقفازات  ارسلطالبك وم مثال أعلى كن *

 الواقية عند مغادرة المنزل

يعني أننا ال  فهذا  مباشرة، يتم االتصال بك متنوعة. إذا لم  مع األسر بطرق المنطقة التعليمية تتواصل **

. من المهم )ة(معلم معمدرستك أو )ة(مع مديراليوم يرجى التحقق علوماتك الخاصة لالتصال بك. نستطيع تحديد م

.اإللكتروني كبريد عنوانأو كجدا، ال سيما اآلن، أن يكون لدينا رقم هاتف  

 


