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 أعزائي اآلباء واألوصياء 
 

لديهم خيار افتراضي بالكامل. هذه أخبارفي األسبوع الماضي فقط ، أعلن الحاكم ميرفي أن اآلباء القلقين بشأن إعادة أطفالهم إلى المدرسة سيكون   
بيرة التخاذ هذامرحب بها آلالف اآلباء إليزابيث الذين أرادوا خياًرا في المنزل. يتخذ اآلباء مع الطالب في مدارس إليزابيث العامة بعض القرارات الك  

2021-2020قاء أطفالهم في خيار افتراضي بالكامل للعام الدراسي  األسبوع القادم في اختيار ما إذا كانوا يريدون العودة إلى الفصول الشخصية أو إلب   
 

لتي يقدمها معلمسيتيح الخيار االفتراضي لجميع الطالب تسجيل الدخول من المنزل للدراسة بدوام كامل. سيتم تقديم هذه التعليمات التفاعلية المحسنة ، ا  
 الفصل عن بعد ، خمسة أيام في األسبوع

 
سيتم .المتبقية الثالثة لأليام االفتراضي التعلم وعلى المدرسة في يومين من جزًءا األقل على يقضون الطالب أن يعني مما ، الشخصي الخيار اختيار اأيضً  للوالدين يمكن  
وزارة من المقدمة  بالطريق الخاصة التأهيل وإعادة التشغيل إعادة خطة وثيقة في الموجودة التوجيهية والمبادئ األمراض في التحكم مركز ببروتوكوالت الصارم التقيد  

نيوجيرسي في التعليم  
(http://www.nj.gov/education/reopening) 

 
يوليو إلجراء محادثة طويلة وقوية مع خبرائنا الطبيين والصحيين المحليين بينما 16شكًرا ألولئك الذين انضموا إلى اجتماع مجلس التعليم يوم الخميس    

تتاح مدارسنا في سبتمبر. لقد تلقينا اآلالف من التعليقات واالقتراحات والردود على األحداث المباشرة واالجتماعات واالستطالعات علىنستعد إلعادة اف  
Facebook. 

 
نظًرا للوقت المحدودنحن نتفهم أنه مثل الخريف الماضي تماًما ، فإن التغييرات المدرسية مهمة حقًا وستكون هناك العديد من األسئلة حولها. لذا ،   

موعد  للتحضير للسنة القادمة ، نريد أن نسمع منك في أقرب وقت ممكن. سنحتاج إلى استبيان موجز كامل حول خيارك التعليمي المطلوب ألطفالك في  
 ال يتجاوز 1 أغسطس  2020. يمكن الوصول إلى االستبيان عبر بوابة اآلباء على التطبيق المذكور أدناه يجب عليك إكمال نموذج لكل  طفل يدرس في

 مدارس إليزابيث العامة 
Parent Portal on PowerSchool 

 
ةمرة أخرى ، نشكرك على تفهمك وصبرك ودعمك بينما نواصل تطوير خطة إعادة الفتح التي تعطي األولوية للحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمن   

حالة مائعة. الصبر والمرونة ضروريتان من الجميع للجميع. كما تعلمون ، كان جائحة فيروس كورونا وال يزال  
 

 إن مدينتنا ومجتمعنا المدرسي قويان ، وسنتجاوز هذا األمر معًا
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