
 
 سأبقیك في الدائرة - رسالة من مشرفة مدارس نیو بریتن

 
 الخمیس، 26 مارس، 2020

  عائالت نیو بریتن العزیزة،
 نأمل أن تبقوا  جمیًعا في أمان و صحة جیدة. التحدیث التالي من المشرفه نانسي سارا.

 
 مراكز توزیع الوجبات الغذائیة

 أن مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة ومجموعة ویتسون للطهي (Whitson Food Service) لدیها حالیًا ستة مراكز لتوزیع●
 الوجبات الغذائیة من االثنین إلى الجمعة من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا ومن الساعة 11:00 صباحَا وحتى الساعة
Pulaski) مدرسة بالسكي المتوسطة ،(New Britain High School) 1:00 ضهرَا. تقع المراكز في ثانویة نیو بریتن العامة 

Smith) مدرسة سمیث اإلبتدائیة ،(Smalley Elementary School) مدرسة سمالي األبتدائیة ،(Middle School 
Slade) مدرسة سلید المتوسطة ،(Holmes Elementary School) مدرسة هومز اإلبتدائیة ،(Elementary School 

 Middle School).  العناوین متوفرة على www.csdnb.org وعلى صفحة الفیس بوك.  جمیع األطفال في سن 18 عاًما أو أقل
 مؤهلون للحصول على وجبات الطعام.

 نحن نقدم اآلالف من الوجبات یومیا.  ال یمكن لموظفینا توصیل وجبات الطعام مباشرة إلى منازل السكان.  إذا كان المقیم غیر قادر على●
 الوصول إلى أحد مراكز التوزیع العدیدة، فقد یرسل أحد األقارب أو األصدقاء الستالم الطعام ألطفالهم.

 
 تحدیث اختبارات الوالیة من وزارة التعلیم األمریكیة

 امتحانات تحدید المستوى المتقدمة Advanced Placement Exams:: لن تجرى االمتحانات التقلیدیة وجهَا لوجه. سوف●
 یأخذ الطالب 45 دقیقة اختبار استجابة مجانیة على اإلنترنت من المنزل. یمكن العثور على مزید من المعلومات على

https://bit.ly/39jMdfl 
 االختبار القیاسي Standard testing: قدمت وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت تنازًال إلى وزارة التعلیم األمریكیة في 20 مارس،●

 2020 فیما یتعلق بالتقییم الفدرالي ومتطلبات المسؤولیة. تلقت وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت موافقة من وزارة التعلیم األمریكیة للبدء
  في تنفیذ القوانین الواردة في التنازل والذي یتضمن انة لن یكون هناك اختبار تلخیصي وهذا یتضمن التالي:

Smarter Balance, Next Generation Science Standards, CT SAT, CTAA and CTAS. 
●Connecticut SAT School) نظرًا ألن العدید من الطالب في الصف الـ11 یستخدمون :SAT Assessment تقییم سات 

 Day) للقبول في الجامعة أو تحدید المستوى، فأن وزارة التعلیم بوالیة كونیتیكت تعمل عن كثب مع إدارة الجامعة لتحدید أفضل السبل
 إلتاحة الفرصة لجمیع الطالب ألخذ تقییم SAT إما هذا الربیع أو في وقت ما في المستقبل.

 
 یرجى االستمرار في التأكد من أن عائلتك تقوم بتطبیق قواعد المسافات االجتماعیة وتقلیل عدد األشخاص الذین تتواصل معهم أنت وطفلك. وكما

 هو الحال دائًما، اغسل یدیك وحافظ على صحتك!
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.csdnb.org/
https://bit.ly/39jMdfl

