
 

تحديث من المدير ٢٠٢٠أبريل  ٢  

 

,أعزائي اآلباء / األوصياء  

.أنت وعائلتك في أمان وصحة الرساله هذا تجدكنتمنى أن   

وغير مسبوقة، ونقدر بشدة مرونتك وتفهمك. فلكي نقترض من عبارة مستعملة جيدا  غير مأهولةونحن ندرك أن هذه أوقات 

 كثيرا ما نسمعها في األسابيع القليلة الماضية، "نحن جميعا في هذا معا".

أردنا أن نأخذ بضع لحظات لتحديثك ونقدم لك ما يبدو أنه أحدث إتجاه بدءا من اليوم. الرجاء معرفة أن هذا يتغير دائما ويبدو 

هذه لتزويدك بأحدث  "أخبار"عألمة التاب لطباعة؛ يتغير. نظرا لذلك، قمنا بإعداد أنه بمجرد أن يتم وضع شيء ما ل

.المعلومات  

كما سمع الكثير منكم ، فإن والية كاليفورنيا في حالة البقاء في المنزل ، وأعلن الرئيس مؤخًرا أنه ال يعتقد تأجيًًل لهذا الوباء 

. عًلوة على ذلك ، يدرك الكثير منكم أن المناطق التعليمية مددت عمليات اإلغًلق الخاصة بهم للفترة 2020أبريل  30حتى 

هو أن  إن منهج أكاديمية كل األطفال المتبقية من هذا العام الدراسي بتوجيه من حاكم نيوسوم ووزارة التعليم في كاليفورنيا.

. بناء على أحدث المًلحظات من جميع ان اج اي ،تتبع قيادة المناطق التعليمية المحلية والسلطات الصحية بالتنسيق مع 

تم تمديد إغالق الموقع حتى إشعار آخرالمصادر،  . 

ومع إستمرار وقت اإلغًلق، فإننا بصدد وضع إستراتيجيات وخطط يمكننا خدمتكم واإلبقاء على االتصاالت عن بعد لكل من 

خدمات األسرة والخدمات التعليمية. ولتشجيع التعلم عن بعد، يمكن االطًلع على األنشطة التعليمية األسبوعية وخطط الدروس 

.ديو على موقع الوكالة على شبكة اإلنترنتوأفًلم الفي   

.HOME LEARNING KIT يسمئ قسم   NEWS AND RESOURCE TAB تحت عًلمة ال تاب 

يوفر قسم موارد األسرة العديد من الموارد ، بما في ذلك معلومات توزيع الوجبات وتوجيهات حول كيفية التحدث إلى أطفالك 

.دعمك من خًلل ابقائك منشغًل في هذا الوقت المقلق , تتمثل مهمتنا فيفي نهاية المطاف حول فيروس كورونا  

ابموجود تحت عًلمة التمع ظهور الخطة ووضع اللمسات األخيرة عليها ، سيتم نشر المعلومات على موقع الويب في قسم األخبار ال  

.NEWS AND RESOURCE TAB 

 يرجى االنتباه إلى هذه االتصاالت المهمة لتقديم المشورة بشأن الخطوات التالية في األسبوع القادم .

 

.احذرخالص تمنياتي لك ولعائلتك بالبقاء في صحة وأمان خًلل األسابيع القليلة القادمة. كن آمنًا وصحيًا وكن   

 

 افضل األمنيات،

 يوالندا بيريز ، المديرة التنفيذية


