
 مساء الخیر عائالت وموظفي مدارس نیو بریتن، هذه نانسي سارا مشرفة مدارس نیو بریتن مع العدید من التحدیثات المهمة. أعتذر مقدمًا
 عن طول هذه الرسالة ولكن یرجى البقاء على الخط حتى اكتمال الرسالة. سنقوم ایضَا بنشر هذه الرسالة على صفحتنا في الفیس بوك

  وصفحة موقعنا الرئیسة على اإلنترنت.
 

 نحن على اتصاالت مستمرة مع وزارة التعلیم األمریكیة ومكتب المحافظ المونت.
 

 سنواصل التعلم عن بعد لجمیع طالب نیو بریتن إلى ما بعد 27 مارس والذي قد كنا حددنا آلخر یوم إلغالق المدارس. كما تعلمون نحن
 نتبع قیادة محافظنا ووزارة التعلیم األمریكیة. أولویاتنا القصوى هي التأكد من أنك بصحة جیدة. بینما ال یمكنني أن أخبرك في هذا الوقت

 بالموعد المتوقع للعودة إلى المدرسة, یمكنني أن أخبرك أن جمیع الطالب وموظفي مدارس نیو بریتن سیبدأون عطلة أبریل أبتداًء من یوم
  الجمعة، 10 أبریل إلى الجمعة 17 أبریل. سیتم استئناف الوقت األكادیمي المؤقت یوم األثنین، الموافق 20 أبریل.

 
 نتیجة للوقت الممتد في المنزل، تعمل جمیع األقسام لدینا بجهد كبیر لبدء المرحلة الثانیة من التعلیم األكادیمي الیومي لطفلك والذي من

 المتوقع أن یبدأ تشغیل  البث المباشر یوم األثنین الموافق 30 مارس 2020. سیتم توفیر مزید من المعلومات قبل بدأ البث المباشر.
  یرجى التأكد من أن عنوان بریدك اإللكتروني حدیث في باور سكول  (PowerSchoo) من أجل تلقي االتصاالت المستقبلیة لطفلك.

 
 سنقوم بإشراك جمیع طالبنا من خالل قوقل كالس رووم ( Google Classroom ) خالل األسبوعین المقبلین. استمر في البحث على

 صفحتنا على الفیس بوك وصفحتنا الرئیسیة للحصول على فیدیو یساعد أولیاء األمور على مساعدة طالبهم في الدخول إلى قوقل كالس
 رووم ( Google Classroom). یرجى مراجعة صفحتنا على الفیسبوك أو صفحتنا الرئیسیة على اإلنترنت بشكل یومي للحصول

 على تحدیثات مهمة.
 

 فیما یتعلق بوقت التعلم األكادیمي الیومي
 

 هدفنا هو تزوید جمیع العائالت بالمرحلة الثانیة من التعلیم األكادیمي الیومي لجمیع طالب نیو بریتن بحلول 30 مارس 2020. . بعد
التواصل المستمر من خالل استطالعات الهاتف، ندرك أن هناك عائالت بدون أجهزة مثل التابلت( tablets)، الكمبیوتر المحمول (

 laptops)، أو جهاز كروم بوك (chromebook). بدءًا من یوم األثنین، 23 مارس، سیتواصل سكرتاریة المدارس ومنسقي العالقات
 األسریة مع تلك العائالت التي لم یصل الرد منهم للتأكد من أننا نبذل قصارى جهدنا لتوفیر جهاز یمكن لطفلك إستخدامه أثناء اإلغالق

  الموسع للمدرسة.
 

  أساسیات اإلنترنت  - تقدم شركة كامكوست ( Comcast )اإلنترنت بسعر مخفض للعائالت المؤهلة. وسوف تقوم الشركة بإلغاء
 الرسوم  في الشهرین األولین خالل هذا الوقت!

 
 أن شركة إكسفنتي( Xfinity WiFi Network Nationally ) تقدم خدمة إنترنت لمدة شهرین مجاًنا. كما أعلنت شركة كامكوست (
 Comcast) عن خطوات إضافیة للمساعدة في ضمان بقاء األشخاص على اتصال باإلنترنت ألنهم یعلمون أن المزید من المدارس ال

 تزال مغلقة بسبب فیروس كورونا.
 

 یرجى االتصال: 8376-846-1855 لشركة األنترنت.
 

 بخصوص األداة الموسیقیة لطفلك
 

 خالل أسبوع 30 مارس (ستقدم لیونا نًصا وجدوًال زمنًیا عن متى یمكن ألولیاء األمور  (ولیس الطالب) استالم آالتهم  الموسیقیة)
 

 فیما یتعلق باألدویة أو المعدات الطبیة الخاصة بطفلتك
 



 یمكن لجمیع أولیاء األمور الذین یرغبون في استالم أدویة أطفالهم أو المستلزمات الطبیة من مدرستهم القیام بذلك اعتباًرا من اإلثنین 23
 مارس - الجمعة 27 مارس بین الساعة 11:00 - 3:00 مساًء. تمشًیا مع قاعدة المسافات االجتماعیة، سیتم إقفال المبنى. عند الوصول،

 یرجى دق الجرس. إذا كان هناك العدید من العائالت في المدخل، یرجى البقاء خارج المبنى حتى دخولهم المدرسة. یرجى التأكد من
 إحضار هویتك الشخصیة معك إلى المدرسة.

 
   إذا كانت هناك مشقة ولم تتمكن من التقاط أدویة طفلك أو المستلزمات الطبیة خالل األسبوع من 23 مارس إلى 27 مارس، یرجى

 االتصال على 2200-827-860 وسیتم تحویل مكالمتك إلى جاكي مادي(Jacqui Maddy) مشرف التمریض لدینا.
 


