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 العزيزة، SLPS تائالع

 

مارس  23( ، سيتم إغالق المدارس من COVID 19فيروس كورونا ) بينما نعمل معًا الحتواء تفشي

في ذلك الوقت ، يلتزم قادة مدارس سانت لويس العامة وشركاؤنا بتوفير الطعام المغذي  أبريل. 3 -

                                                                                                                                                    ان تجربة تعليمية مستمرة لكل طفل.)اإلفطار والغداء( وضم

 

المعينة حيث يمكن للعائالت الحصول على وجبات للمدارس  المرفقة قائمةال على يرجى االطالع

شبكة اإلنترنت ، نحن ضافة إلى خطط الدروس المتاحة على موقعنا على الطعام وخطط التعلم. باإل

 مفيدة.مهمة وب تعلم تجار اكتسابعلم هذه لكل عائلة لمواصلة الت نوفر ملفات

 

على الرغم من أن اإلنترنت يسمح لنا بإبقاء العالم في متناول أطفالنا ، فإننا نريد أيًضا أن يشارك طالبنا 

كذلك من هذه في المنزل و الموارد المتوفرةمن باالستفادة من العالم من حولهم وفي عمل يسمح لهم 

 .الموارد المقدمة لكم

 

 بك ما يلي: التعلم الخاص سيتضمن ملف

 مي المقترحالجدول اليو( 1

 يوميًا كماللإلسجل التعلم ( 2

  خطط التعلم المستمر التي تحدد أنشطة التعلم المقترحة في كل مادة( 3

 هذه المواد والمزيد عبر اإلنترنت على للعائالت الحصول علىيمكن 

www.slps.org/keeponlearning 

 

 

http://www.slps.org/keeponlearning
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 ليك كيفية المساعدة:إ

 ملففي  المقدمةعلى االختيار من بين أنشطة مراجعة الجدول اليومي المقترح ومساعدة طفلك  ➔

 التعلم.

 ادرس كل المواضيع األساسية مع طفلك يوميًا. ➔

 يوميًا! لفترة قصيرةجع طفلك على القراءة ش ➔

 تشجيع النشاط البدني يوميا. ➔

 العامة! سانت لويساالستفادة من فرص الوجبات التي تقدمها مدارس  ➔

 إلى المدرسة عند عودتنا. التعلم يوميًا ، وإعادته أكمل سجل ➔

أو  غسل اليدين والسعال دعمونه عن أخبار فيروس كورونا. يشاهدونه ويسمعتحدث معهم حول ما  ➔

 .كمالفي العطس بشكل مناسب في المناديل أو 

 

 Charter / Spectrumيمكن لوالدي أي طفل ال يمكنه الوصول إلى اإلنترنت االتصال بـ 

 يوًما. 60للحصول على اشتراك مجاني لمدة  844-488-8395على الرقم 

 

"دعنا   ”Let’s Talk“، يمكنك نشر أسئلتك على ك أسئلة حول أي شيء في هذا الملفكانت لديذا إ

عبر البريد اإللكتروني على  بالدكتورة بوال نايت على الويب أو االتصال SLPSنتحدث" عبر موقع 

paula.knight@slps.org 

 Dr. Paula Knight, Deputy Superintendent for Academics / Chief Academic Officer  

 

 

 شكرا لدعمك المستمر لتعليم طفلك!

 
 


