
 سأبقیك في الدائرة -رسالة من مشرفة مدارس نیو بریتن

 مارس 23,  2020،
  عائالت نیو بریتن العزیزة،

 نأمل أن تكونوا جمیعًا آمنین وبصحة جیدة. التحدیثات التالیة من المشرف نانسي سارت.

 سنقوم بالتبرع بمعدات الحمایة الشخصیة في المنطقة بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات لمستشفیاتنا المحلیة الیوم. شكرا لكل ممرضات●
 مدارس نیو بریتن الموحدة لقیادة هذا!

 لقد سمعنا من 9000 من أصل 10000 عائلة أجابوا على سؤالین: هل لدیك اتصال بشبكة األنترنت؟ هل لدیك جهاز تعلیمي في منزلك●
 مثل الكمبیوتر اللوحي أو الكمبیوتر المحمول أو الكمبیوتر المكتبي أو كروم بوك؟ وسیتصل سكرتاریة المدارس والمنسقین ما بین

 المدرسة واألسرة بألف أسرة الذین لم یردوا على االستبیان خالل الیومین المقبلین. من أجل مساعدتك یجب أن نسمع منك. إذا لم ترد بعد
 على االستبیان ولم تحصل على مكالمة هاتفیة بحلول یوم الخمیس ، فیرجى ارسال رسالة بالبرید اإللكتروني إلى مدیر مدرسة طفلك

 لإلجابة على االستبیان.

 سیتم نشر مقاطع فیدیو على صفحة الفیس بوك وموقعنا الرئیسي على  www.csdnb.org لمساعدة اآلباء على مساعدة أطفالهم في●
 تسجیل الدخول إلى قوقل كالس روم ( google classroom). ندرك أنه قد یكون من الصعب جًدا على العائالت مشاركة األجهزة

 وسننشر أیضًا إرشادات حول كیفیة استخدام التلفزیون الذكي أو أكس بوكس ( Xbox ) أو بلي ستیشن ( Playstation ) للوصول إلى
 قوقل كالس روم ( Google Classroom) والموارد األخرى عبر اإلنترنت.

 تذكیر: یجب أن یكون لدینا أحدث العناوین وأرقام هواتف تعمل. نخطط لبدء التعلم المؤقت یوم االثنین القادم ، 30 مارس. ُیتوقع من●
 الطالب تسجیل الدخول إلى قوقل كالس روم ( google classroom).  یجب أن تتلقى جمیع العائالت خطاًبا في البرید هذا األسبوع
 یحتوي على توجیهات ومعلومات تسجیل دخول شخصیة (أو قد تكون هذه الرسالة وصلت) . تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة

 لحساب أولیاء األمور  على باور سكول      ( parent portal) أیًضا.

 تأكد من أن عائلتك تفرض قواعد المباعدة االجتماعیة وتقلل من عدد األشخاص الذین تتواصل معهم أنت وطفلك. یجب أن نفكر فیما وراء●
 أنفسنا للتأكد من أننا نساعد في الحد من انتشار كوفید 19 ( COVID 19) للجمیع.

 في محاولة للبقاء على اتصال واطالعك من خالل هذا الوقت غیر المؤكد ، سأستمر في مشاركة التحدیثات الهامة والتواصل معك بشكل منتظم.
 اغسل یدیك وابقى بصحة جیدة!

March 20, 2020

Dear CSDNB Families,




