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 ٢٠٢١، ٢٠ ديسمبر

 

 

 حية طيبة :ت، الموظفين والطالب وأولياء األمورالى 

 

 !أتمنى للجميع عطلة شتوية سعيدة وصحية وآمنة

 

ديسمبر  ٢٤ فقالموا فالو العامة أمام الجميع )بما في ذلك المكتب المركزي( يوم الجمعةمدارس ب قلذا ستغلتاء ستبدء عطلة الش

اما بالنسبة ديسمبر.  ١٣المكتب المركزي في  قثم سيغلديسمبر.  ٠٣إلى  ٧٢من موظفو المكتب المركزي  داوم. سي٢٠٢١

 .٢٢٠٢يناير  ٣يوم االثنين  سيتم استئناف التعليمللمدارس ف

 

 الطالب والموظفين أخذ أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة جميعطلب من فإننا نلذا ،  COVID نظًرا لعدم اليقين من وباء

iPad   عد في هذا الوقت ،  أي قرار أو جدول زمني للتحول إلى التعليم عن ب   خاذاتلم يتم في حين انه خاصة بهم إلى المنزل. ال

مع فريقنا االستشاري الطبي جاهزة تماًما ألي احتمال. سنكون ، بالطبع ، في تشاور وثيق مية التعلين هذا سيضمن أن المنطقة اف

 . أفضل الممارسات. سنخطرك في حالة حدوث أي عمليات إغالق ، وسنواصل متابعة جميع توصيات الصحة العامة و

 

   ٢٧الفترة من  خالل (South Park Avenue 1515)  يفالذي يقع  (CITT) بسيفتح مركز االبتكار والتكنولوجيا والتدري

، ألي عائلة تحتاج إلى مساعدة بشأن أجهزة الطالب ، أو   ظهرال  بعد ٢ اعةالس صباًحا حتى ٩ديسمبر ، ومن الساعة  ٣٠إلى 

خدمة الموظفين لباإلنترنت في المنزل. تتوفر مواعيد ضمان اتصال الطالب لل (هوت سبوتنترنيت)صيل باالتونقطة حتاج إلى ت

 .خالل هذا الوقت أيًضا (CITT ب)مركز االبتكار والتكنولوجيا والتدري في

 

وممارسة مهارات الرياضيات والقراءة المهمة خالل العطلة الشتوية من خالل تسجيل  منتبًها ءب على البقاالأخيًرا ، أشجع الط

لمزيد من المعلومات ،  .Moby Max و Lexia و IXL و Zearn مثل للوصول إلى التطبيقات التعليم Clever الدخول إلى 

 ى االنترنيت.بفالو العامة عل سيرجى االستمرار في التحقق من موقع مدار
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