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األعزاء  واألوصياء اآلباء  

يختارون الذين  لعائالتنا  فعليا   المدارس  فتح إعادة  شأنها  من  خطة يسعدنا أن نقدم  الماضية،  الليلة  للتعليم  إليزابيث  مجلس  اجتماع  في   
إعادة  في  البدء  من  سنتمكن  بأننا متفائلون نحن  المحلية، الصحية  بياناتنا  مراقبة في استمرارنا  مع  .ألطفالهم  الشخصي  التعلم  خيار  

في  العودة  في  اإلضافيون الطالب سيبدأ  .2021 أبريل  19 االثنين  يوم الشخصي  التعلم  نموذج  إلى  الطالب  من  مختارة مجموعات   
2021 أبريل  26  

يكون  أن  تختار األسر تزال ال  قد ولذلك،  .طالب  أو أسرة كل احتياجات  يناسب  ال  الشخصي  التعلم  نموذج أن  أيضا نعلم  ونحن  
الدراسي  العام  لبقية  ٪100, بعد  عن  التعليم , االفتراضي النموذج  في  المدرسة  إلى يذهبون األطفال   

 
الصحة  خطة  فإن  الغاية،  لتلك  وتحقيقا   .أولوياتنا  رأس  على  المدرسي  مجتمعنا  سالمة  تبقى  المدرسة،  فتح  إعادة  نحو  نمضي  بينما   

إكمال  العائالت من  المنطقة  تطلب  صحيح،  بشكل  طالب  كل  لجدولة  .وإجراءاتنا  ممارساتنا  من  العديد  ستوجه  نقدمها  التي  والسالمة   
لطفلك  التعليمي  تفضيلك  إلى  لإلشارة  مارس 24 األربعاء  يوم  مساء   8:00 الساعة  قبل  أدناه  الرابط  على  التالي  االستطالع  / 

عائلة لكل  واحد  مسح  إكمال  إلى  فقط  ستحتاج  .أطفالك   
https://links.epsnj.org/i85k5mj2 

 
أطفالك /لطفلك التالية الخيارات  بين من االختيار  يمكنك :  

األول الخيار : 

أو (األربعاء التناوب مع الجمعة / الخميس أو الثالثاء / االثنين باسم  يعرف األسبوع في يومين شخصي تعليم  

الثاني الخيار : 

األسبوع  في  أيام خمسة بعد عن التعليم ,الظاهري 100٪  

 
 
 
 
 
 

https://links.epsnj.org/i85k5mj2


 

 

 
 

شخصي نموذج : 
وفقا الطالب لعدد األقصى الحد  الدراسية الفصول جميع يكون سوف األمراض، مكافحة لمركز  التوجيهية للمبادئ االمتثال أجل  من  

المجموعة :دراسي  فصل لكل مجموعتين في الطالب وضع سيتم لذلك،  ونتيجة .مطلوب هو كما أقدام، ستة مسافة  على للحفاظ   
A والمجموعة B 

 
 

 
Schedule: Pre-K – Grade 8: 8:20 am – 12:39 pm 

قبل ما  :الجدول  K –  مساء   12:39 – ص 8:20 :الثامن الصف  
 

Schedule: Grades 9 – 12: 7:30 am – 12:22 pm 
مساء   12:22 – صباحا   7:30 :12 – 9 الصفوف :الجدول  

 
 

 

 

االجتماعية  النأى بروتوكوالت ذلك  في  بما  المدرسي، برنامجنا  من  كثيرة  ألجزاء  للتخطيط األهمية  بالغ  أمر المبكرة  المعلومات   
الطالب  تعيين سيتم التفضيل،  لنموذج  تستجب  لم  إذا  .متقدم هو لما كفاءة األكثر التخطيط  على  تقدمها التي  المعلومات  ستساعدنا   

الشخصي  التعلم  إلى تلقائي ا  

اتخاذها تم التي الشاملة الحماية بتدابير  المتعلقة  المعلومات  إلى  الوصول  يمكنك  .المحدثة فتحنا إعادة خطة  دليل على  أدناه االطالع ويمكن   
لألطفال آمنة المدرسة  إلى  العودة  لجعل  

here 

 
جميع تزويد وسنواصل .الرئيسي الشاغل باعتبارها والسالمة والعافية الصحة طالبنا بتعليم بقوة ملتزمة العامة إليزابيث مدارس  تزال ال  

الصعبة األوقات هذه خالل  للتعلم يحتاجونه الذي والعاطفي واالجتماعي األكاديمي الدعم مع ممكنة، تعليمية تجربة بأفضل الطالب  

العامة إليزابيث  مدارس فتح إلعادة خطتنا حول بانتظام التواصل سنواصل  

 بإخالص

 
 

 
Olga Hugelmeyer   

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.epsnj.org%2Fcms%2Flib%2FNJ01912667%2FCentricity%2FModuleInstance%2F7312%2F3-18-21EPSReopeningPlanGuidebook.pdf&data=04%7C01%7Chugelmol%40epsnj.org%7Cfe066b296ebd4bb65eb708d8eb1dc715%7C3d88f2c5fd154fd991ed90d7691a362f%7C0%7C0%7C637517860422994952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WDgFxdoPx4K7RDZoluiWhCiJVEJXDzybirMKU0lQXsU%3D&reserved=0

