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 ، Public Schools Families /مدارس أسر أعزائي
 

  تعمل  إذ. االفتتاح إعادة خطط  حول  التحديثات بعض بشأن  إليكم أكتب. يوم بعد يوًما مشرقة بأيام عائلتكم مع مستمتعين  تكونوا أن آمل
 اختيار احترام  أيًضا وسنواصل. 2021 عام أبريل شهر من بدًءا للطالب  لوجه وجًها  التعلم من أيام خمسة توفير على BPS /مدرسة
 .الدراسي العام لبقية ُمتاًحا  خياًرا بعد عن  التعلم وسيكون  األسر بعض

 
  التعلم  تفضل العائالت كانت إذا ما لتحديد الرعاية ومقدمي األمور أولياء إلى إلكترونيًا بريًدا BPS /مدرسة  أرسلت مارس، 15 يوم ففي
  العائالت على وينبغي. مارس 22 يوم بحلول استماراتهم إكمال العائالت  من  نطلب لذا. ألطفالهم لوجه وجًها التعلم  من أيام 5 أو بعد عن

 . منازلهم في BPS /لمدرسة تابع طفل لكل نموذج إكمال
 

  لوجه وجًها التعلم نموذج تغيير طلبت حال  وفي .مارس 22 االثنين يوم بحلول تتلقاها التي التعلم نماذج تغيير طلبات جميع وسنحترم 
  اآلن، حتى إلكترونيًا بريًدا تلقيت تكن لم حال وفي. التغيير هذا معالجة في أسابيع لعدة تأخير هناك يكون فقد مارس،  22 يوم بعد لطفلك

  أو 8873-635-617: رقم على األسرة مساعدة بخط  االتصال يُرجى أسئلة، أي لديك كان إذا. البريد طريق عن خطابًا تتلقى فقد
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  المعلن الزمني الجدول في المدرسية المباني  إلى المختلط التعلم إلى  العودة اختاروا الذين بالطالب الترحيب في BPS /مدرسة ستستمر

  مارس 29 االثنين يوم المدرسية المباني إلى سابقًا المختلط التعلم اختاروا  الذين 12- 9 الصفوف في الطالب سيعود. يناير في عنه
 (. ب المجموعة) أبريل 1  الخميس أو( أ المجموعة)

 
  يطلبوا أن لهم ويجوز لوجه وجًها  التعلم  من أيام خمسة إلى العائدين للطالب الزمني الجدول تحديد على  تعمل BPS /مدرسة تزال وال

  على أسبوعين قبل لوجه وجًها للتعلم طفلك لعودة المتوقع بالتاريخ وسنخطرك. كامل  بشكل لوجه وجًها التعلم بدء لتأخير الدولة من إعفاء
 . بهم الخاص الصف  لمستوى المحدد العودة تاريخ حتى بهم الخاص الحالي التعلم نموذج في الطالب  وسيستمر. األقل

 
.  الحاالت  بعض في وتنسيقاتها الدراسية الفصول  أحجام تعديل سيتم لوجه، وجًها يتعلمون الذين اإلضافيين  الطالب استيعاب  أجل  ومن

  مهام أن من الرغم على الدراسية، الفصول في بالتدريس المعلمين قيام توقع للعائالت يمكن لوجه، وجًها يتعلمون الذين للطالب فبالنسبة
 إلى باإلضافة مبانيها في أكبر غرف استخدام إلى المدارس تحتاج وقد. المبنى حسب  المرافق تعديالت ستختلف. تتغير قد التوظيف

  المعلمين على وينبغي. األقل على أقدام ثالثة مسافة البعض بعضها عن بعيد المكاتب ستكون الدراسية، الفصول ففي. الخارجية المساحات
  االلتزام BPS /مدرسة وستواصل. ممكنًا   ذلك يكون عندما  اآلخرين والموظفين الطالب من أقدام ستة مسافة على الحفاظ والموظفين

 . حاليًا  بها المعمول والتنظيف الصحة ببروتوكوالت
 

.  مارس 22 االثنين يوم بحلول بك الخاص التعلم نموذج إكمال  يٌرجى لذا. الهدف هذا تحقيق على نعمل بينما اطالع على وسنبقيك
 ومرونتكم وسماحتكم صبركم ونقدر لطالبنا، لوجه وجًها التعلم فرص لتوسيع  متحمسون ونحن. الزمني وجدولنا تخطيطنا ستفيد إجاباتكم

 . لتعاونك شكرا. الهدف هذا لتحقيق فتحنا إعادة جدول  على تعديالت نجري ونحن
 

 تجمعنا،  التي الشراكة إطار في 

 
 Brenda Cassellius /دكتور

 المشرف
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