
ELEMENTARY 
  

/.ازعأ
  ، SCHOOL تالئاعو بالط 0

  
fg هنأ ملعلا àري .ةحوتفم انسرادم ءاقUKو تاسوRSفلا راشNنا ءاطKإل اندهج ىراصق لذ@ن نحن

fg ةKاصإ ةلاح دجوت ال ،تقولا اذه 0
0 

vw يأ ه@شt ال مويلا ثدحp ام .ةnمnلعتلا انتقطنم وأ انNسردم
fg ەاندهش ء0

 اًقفو .تارارق ذاختال ةع|} لمعن نحنو ،ماعلا مnلعتلا 0
fg .ءاسملا اذه ةطش�ألا عيمج ءاغلإ مت ،انيدل ةnلحملا ةnحصلا تاطلسلا تاnصوتو نوارب م�احلا نم ةدpدجلا تاهيجوتلل

 تقولا 0
 ، �Sgيلودلاو �Sgيلحملا انئا��w عم لمعلا لصاون امن�ب ، كلذ عمو ؛ةطش�ألا ەذه ةلودج ةداعإ مت�س نا� اذإ ام فورعملا RSغ نم ،�0احلا

fg رمتس�س
  ..تارارقلا ذاختا دنع كراطخإ 0

fg ؟انل اذه �g0عp اذام
 :هnجوتلا RSغت اذإ ¢R¡أ دتمp نأ نكمp ن�لو ،ل��بأ 8 ��ح لوعفملا يراس p�0 ام ،�0احلا تقولا 0

 
  .تاعRaتلا عمج ةطش�أو ةnسردملا تاعمجتلاو ،ءاKآلا يدان تاعامتجا لثم ة�روg¤لا RSغ تاعمجتلا عيمج ءاغلإ متي •
  .�Sgملعملاو ءاKآلل ةnصخشلا تاعامتجالا عيمج ءاغلإ متي •
fg روهمجلل حامسلا اننكمp ال •

fg ثح@ن نحن .لفح يأ 0
 �w Facebookا@م كوبسªف لثم تاراnخ فاشكتسا وأ ةلودج ةداعإ 0

Live.  
  .عاطقنا نود ةسردملا دعµو ل@ق ةpاعرلا رمتسNس •
• pام جمارب رمتس· نأ نكم Kو تانبلاو دالوألا يدان لثم ةسردملا دع SKEF. 
• pام يداون رمتس· نأ نكم Kن�لو ةسردملا دع Kنيدهاشم نود.  
  .ةnسردملا تاعمجتلا عيمج ءاغلإ مت •
 .ةnسردملا ت«فاºملا تالفح ءادأ ةق��ط RSيغت ددصK نحن •
 .ناºمإلا ردق فتاهلا وأ ويدnفلا ق��ط نع متت نأ بجp ن�لو ، (IEP) يدرفلا مnلعتلا جمانرب تاعامتجا رمتسNس •
  .ةnسردملا تالحرلا عيمج ءاغلإ مت •
  .ةnجراخلا ةسردملا ءاغلإ مت •
• pسكروألاو ةقرفلا ةسرامم رمتس· نأ نكمRا�.  
• pنل .راهنلا لالخ بات�لا ضراعم رمتس· نأ نكم pئاسملا بات�لا ضراعم يأ انيدل نوكnة.  

  
 لصاوتلا تاونقو ة�را@خإلا تاw|�لا �ع عالطالا نم د¡أت .نكمp ام ع�أK اهيلع بnجنسو ،ح�طتس ةلئسألا نم د�Åملا نأ ملعن
È0 fgامتجالا

  .تاnلمعلا لوح تامولعملا ثدحأ �ع لوصحلل ةقطنملا 0
  

  .مÉل اركش
  

 



Middle 
  

ي طالب وعائالت
  ، SCHOOL أعزائ 

  
ي هذا 

وسات وإبقاء مدارسنا مفتوحة. يرجى العلم أنه ف  ي  إصابةال توجد حالة  الوقت،نحن نبذل قصارى جهدنا إلبطاء انتشار الفير
ف 

ي التعليم التعليمية مدرستنا أو منطقتنا 
ء شهدناه ف  ي

ا  العام،. ما يحدث اليوم ال يشبه أي ش 
ً
ونحن نعمل برسعة التخاذ قرارات. وفق

ي الوقت   لدينا،للتوجيهات الجديدة من الحاكم براون وتوصيات السلطات الصحية المحلية 
تم إلغاء جميع األنشطة هذا المساء. ف 

، كائنا المحليير  والدوليير  ،   األنشطة؛لة هذه من غير المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جدو  الحالي ومع ذلك ، بينما نواصل العمل مع ش 
ي إخطارك عند اتخاذ القرارات

 .سنستمر ف 
ي 
ي الوقت  هذا  ماذا يعن 

،لنا؟ ف   :ولكن يمكن أن يمتد أكير إذا تغير التوجيه  أبريل، 8ما يلي ساري المفعول حنى  الحالي

و  التجمعات غير يتم إلغاء جميع  • عات نشطةوالتجمعات المدرسية وأ اآلباء،رية مثل اجتماعات نادي الض     .جمع التيى

   .الشخصية لآلباء والمعلمير   االجتماعاتيتم إلغاء جميع  •

ي إعادة جدولة أو استكشاف خيارات مثل •
ي أي حفل. نحن نبحث ف 

 Facebook فيسبوك مباش   ال يمكننا السماح للجمهور ف 
Live.   

   .وبعد المدرسة دون انقطاع ستستمر الرعاية قبل •

 SKEF و نادي األوالد والبنات يمكن أن تستمر برامج ما بعد المدرسة مثل •

   .يمكن أن تستمر نوادي ما بعد المدرسة ولكن بدون مشاهدين •

   .تم إلغاء جميع التجمعات المدرسية •

 . ولكن يجب أن تتم عن طريق الفيديو أو الهاتف قدر اإلمكان ، (IEP) ستستمر اجتماعات برنامج التعليم الفردي •

   .درسيةتم إلغاء جميع الرحالت الم •

   .تم إلغاء المدرسة الخارجية •

   .ئيةمسااليمكن أن تستمر معارض الكتاب خالل النهار. لن يكون لدينا أي معارض الكتاب  •

مون  ذلك،ع القائمة عل القبول مثل ألعاب القوى. وم نشطةقد تستمر األ  • ي هذه األحداث. نحن مليى 
لن يسمح ألي متفرج ف 

ي  
بالحفاظ عل مدارسنا مفتوحة وآمنة. إن سالمة وصحة ورفاهية طالبنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى. سنواصل العمل ف 

اكة وثيقة مع سلطات الصحة العامة للحد من انتشار  وسات التاجية وتعطيل المدارس الش            .والطالبفير

  .(DisneyWorld مثل رحالت عطلة الربيع إل) تم إلغاء األحداث خارج المدرسة •

 .ولكن بدون متفرجير   األنشطة الرياضية للقاعات المغلقة يمكن أن تستمر •

 .أن تستمر ولكن بدون متفرجير   لألنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصةيمكن  •

 .المدرسةتم إلغاء رقصات  •
                                                                                  

ات اإلخبارية وقنوات التواصل  ستطرح،نعلم أن المزيد من األسئلة  وسنجيب عليها بأشع ما يمكن. تأكد من االطالع عل النرس 
ي المنطقة للحصول عل أحدث المعلومات حول 

  .العملياتاالجتماعي ف 
  

  شكرا لكم. 
 



HIGH 
  

ي طالب وعائالت
  ، SCHOOL أعزائ 

  
ي هذا 

وسات وإبقاء مدارسنا مفتوحة. يرجى العلم أنه ف  ي  إصابةال توجد حالة  الوقت،نحن نبذل قصارى جهدنا إلبطاء انتشار الفير
ف 

ي التعليم التعليمية مدرستنا أو منطقتنا 
ء شهدناه ف  ي

ا  العام،. ما يحدث اليوم ال يشبه أي ش 
ً
ونحن نعمل برسعة التخاذ قرارات. وفق

ي الوقت   لدينا،للتوجيهات الجديدة من الحاكم براون وتوصيات السلطات الصحية المحلية 
تم إلغاء جميع األنشطة هذا المساء. ف 

، كائنا المحليير   ذلك،ومع  األنشطة؛لة هذه من غير المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جدو  الحالي ،بينما نواصل العمل مع ش    والدوليير 
ي إخطارك عند اتخاذ القرارات

 .سنستمر ف 
  

ي 
ي الوقت  هذا  ماذا يعن 

،لنا؟ ف   :ولكن يمكن أن يمتد أكير إذا تغير التوجيه  أبريل، 8ما يلي ساري المفعول حنى  الحالي

و  التجمعات غير يتم إلغاء جميع  • عات نشطةوالتجمعات المدرسية وأ اآلباء،رية مثل اجتماعات نادي الض      .جمع التيى

    .الشخصية لآلباء والمعلمير   االجتماعاتيتم إلغاء جميع  •

ي إعادة جدولة أو استكشاف خيارات مثل •
ي أي حفل. نحن نبحث ف 

 Facebook فيسبوك مباش   ال يمكننا السماح للجمهور ف 
Live.    

    .الرعاية قبل وبعد المدرسة دون انقطاعستستمر  •

  .يمكن أن تستمر نوادي وأنشطة ما بعد المدرسة ولكن بدون مشاهدين •

    .تم إلغاء جميع التجمعات المدرسية •

 . ، ولكن يجب أن تتم عن طريق الفيديو أو الهاتف قدر اإلمكان (IEP) ستستمر اجتماعات برنامج التعليم الفردي •

   .درسيةحالت المتم إلغاء جميع الر  •

    .تم إلغاء المدرسة الخارجية •

    .ئيةمسااليمكن أن تستمر معارض الكتاب خالل النهار. لن يكون لدينا أي معارض الكتاب  •

مون  ذلك،قد تستمر األحداث القائمة عل القبول مثل ألعاب القوى. ومع  • ي هذه األحداث. نحن مليى 
لن يسمح ألي متفرج ف 

ي  
ي العمل ف 

بالحفاظ عل مدارسنا مفتوحة وآمنة. إن سالمة وصحة ورفاهية طالبنا وموظفينا هي أولويتنا القصوى. سنستمر ف 
ي وتعطيل المدارس والطالب وس التاجى اكة وثيقة مع سلطات الصحة العامة للحد من انتشار الفير    .ش 

  .(DisneyWorld مثل رحالت عطلة الربيع إل) األحداث خارج المدرسة تم إلغاء •

 .ولكن بدون متفرجير   األنشطة الرياضية للقاعات المغلقة يمكن أن تستمر •

 .أن تستمر ولكن بدون متفرجير   لألنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصةيمكن  •

 .تم إلغاء رقصات المدرسة والحفالت الموسيقية •
 .SAT ستواصل اختبارات •
 .ستستمر مدرسة السبت •

  
  

ات اإلخبارية وقنوات التواصل  ستطرح،نعلم أن المزيد من األسئلة  وسنجيب عليها بأشع ما يمكن. تأكد من االطالع عل النرس 
ي المنطقة للحصول عل أحدث المعلومات حول العمليات

  .االجتماعي ف 
  

  شكرا لكم. 
 


