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تحية طيبة لطالب وأسر مدارس بافالو العامة
اعتبارا من  ٨سبتمبر  ، ٢٠٢١نتوقع أن جميع طالب مدرسة بفالو العامة من صف ما قبل الروضة  ١٢ -سيعودون إلى الدراسة بواسطة الحضور
ً
الشخصي خمسة أيام في األسبوع  ،باتباع اإلرشادات المناسبة لمركز السيطرة على األمراض ووزارة الصحة بوالية نيويورك .خالل فصل الصيف ،
سيعمل موظفو المنطقة التعليمية بال كلل لضمان عودة طفلك إلى أجواء مدرسة غنية ثقافيًا وفكريًا وآمنة ومرحبة بكم!
أبلغكم بهذه الخطط اآلن  ،حيث إنه من الضروري بالنسبة لكم التخطيط واالستعداد للعام الدراسي القادم .وفي الوقت نفسه  ،ستجهز المنطقة التعليمية جداول
الطالب  ،وتجهز مباني مدارسنا  ،وتنسق النقل  ،وتخطط العالم وجدولة جميع الموظفين.
إذا كنت و لي امر أو مقدم رعاية لطالب جديد في مدارس بفالو العامة ،فيرجى التأكد من زيارة الموقع على االنترنت www.buffaloschools.org
والتمرير ألسفل الصفحة إلى ان تصل الى شعار " " Student Placement and Registrationللعثور على توجيهات سهلة لتسجيل طفلك.
سيتم تسجيل جميع األطفال تلقائيًا في الدراسة بالحضور الشخصي بدوام كامل خمسة أيام في األسبوع .سيتم تقديم التعليم عن بعد فقط للطالب الحاصلين
على إعفاء طبي مقبول بعد التشاور مع المهنيين الطبيين وموظفي المنطقة التعليمية.

اذا

كنت تطلب تسجيل طفلك في التعليم عن بعد بواسطة إعفاء طبي خالل العام الدراسي  ، ٢١-٢٠٢٢فيجب عليك تقديم المعلومات التالية:
• وثيقة طبية مؤرخة بعد األول من تموز (يوليو)  ، ٢٠٢١على ورقة تحمل اسم الطبيب وموقعة من أخصائي طبي
• يجب إرسال الطلبات عبر البريد اإللكتروني إلى  medicalexemptions@buffaloschools.orgأو إرسالها عبر البريد
األمريكي إلى العنوان التالي427 City Hall, Buffalo, N.Y. 14202 :

سيتم إخطارك ما إذا تمت الموافقة او لم تتم الموافقة على التماسك الطبي الخاص بالتعليم عن بعد أم ال.
حاليًا  ،نحن متح مسون لتقديم العديد من الفرص للعائالت للدعم والتسريع والمشاركة هذا الصيف! المدرسة الصيفية  ٢٠٢١لديها شيء للجميع .التسجيل
مفتوح اآلن! أنا أشجع العائالت على االستفادة من برامجنا الصيفية القوية .يمكن الولياء االمور االتصال بمدرسة (مدارس) أطفالهم للتسجيل أو يمكنهم
االتصال بقسم التعلم الموسع على  ٧١٦ -٨١٦ -٤٠٠٦أو  . summerschool@buffaloschools.orgيمكن العثور على مزيد من المعلومات على
موقعنا.
الطالب و العوائل هم أهم أولوياتنا  ،ونجاح الطالب هو الدافع وراء كل قرار نتخذه .سنبقيك على اطالع إذا كان يتعين علينا إجراء تعديالت على خطة
إعادة الفتح لعام  ٢٠٢١استنادًا إلى اإلرشادات الجدبدة للحكومة الفيدرالية و حكومة الوالية.
سأبقيك على اطالع دائم بخططنا ونحن نمضي قد ًما .أنا أشجعك  ،إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل  ،على الحصول على التطعيم الكامل في أسرع وقت
ممكن .نتطلع إلى عام دراسي  ٢٠٢١-٢٠٢٢آمن وناجح وتحولي .استمتع بصيف ممتع!
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