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 :أعزائي مقدمي الرعاية وأعضاء المجتمع
  
 وقد تم تمديد إغالق المدرسة من  قبل الحاكم على األقل حتى 9 أبريل  عشر .  ومع ذلك ، حتى نشاهد التطورات اليومية لفيروس

البريد الخاص بك كورونافيروس في بنسلفانيا ، ال يمكننا التنبؤ بدقة ما إذا كان هذا مؤكًدا.   ducation  زير الشئون الخارجية في ر  
إن إعادة الطالب إلى جزء من يومهم "الطبيعي "استمرارية التعليم" لطالبنا. جامعة كولومبيا بورو مدرسة مقاطعة يريد أن يبدأ عملية  " 

 .مع معلميهم هو مجال يمكننا التحكم فيه
  

تم جدولة . الخطط المستقبلية وإبالغ نريد التحدث مع كل طالب  . د المعلمون مع كل طالب في يتواصل  بدًءا من هذا األسبوع ،  
اتصال مع الطالب الخاص بك ، يرجى  المعلم على يكن إذا لم بريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية.االجتماعات باستخدام رسائل ال  

بمكتب االتصال  d istrict  وترك رسالة مع اسمك واسم الطالب ورقم الهاتف لالتصال بك 2283-684-717على ، . 
  

، كرأيشن المحتوى لآلباء واألمهات  المراحل  ية لدينا اثنين منعمل سنبدأ التعلم عبر اإلنترنت في خطوات صغيرة. ، في األسبوع المقبل   
ص  مع حد أدنى من S tudents والطالب، والتواصل مع  eading، ص eflecting،  ص  و  esponding. ونحن سوف 
 ZOOM باستخدام  istrict في بداية ووقت للطالب للتفكير مع أقرانهم ومعلميهم.  و د  سوف يكون eview و ص  nrichment تفعل ه
 Google Classroom للتواصل مع الطالب بحيث يمكن للجميع رؤية والتحدث مع بعضهم البعض في الصف. سنستخدم أيًضا 
 .لمساعدة المعلمين والطالب في عملية التعلم
  

د  فيسعيد جدا أن يكون أهل العلم   أنا و  ، أنا أتعامل مع هذا كل يوم  يمكن أن تكون التكنولوجيا صعبة.  istrict مساعدتي تنقل الذين  
ج نحن نتوقع هذا قد يكون الشيء نفسه بالنسبة لطالبنا و برامج جديدة.  aregivers ، من فضلك  يساعدون الطالب األصغر سنا. الذين  

إلى المساعدة معلمينا على دراية كبيرة ، وإذا احتاجوا  ونحن سوف تساعدك على كل خطوة على الطريق. ال تقلق بشأن التكنولوجيا.   ، 
س  هذا ينبغي أن يكون اهتمامك الماضي حول  لدينا خبراؤنا في قسم التكنولوجيا على استعداد للمساعدة.  n  الكسب ل  السطر . 

  
في  كمبيوترالطالب الذين لديهم أجهزة  العديد من تركهم  مارس.  12لم يكن هذا اإلغالق متوقعًا في اليوم األخير من المدرسة ، في   

د  و أيًضا ، هناك بعض الطالب الذين ليس لديهم معدات للتعلم عبر اإلنترنت. المدرسة في خزائنهم.   istrict  للطالب  وضع الترتيبات و  
ب كل اللتقاط أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وأجهزة الكمبيوتر القروض للطلبة المحتاجين.  uilding  ص rincipal سيتم التواصل 

 الحالية ، يرجى االنتباه جيًدا إلى تفاصيل اإلشعار.  يجب أن نطلب من اآلباء والطالب  COVID-19 تفاصيل محددة.  نظًرا لقيود 
 االمتثال للقواعد.  سالمة طالبنا وموظفينا هي همنا األول .    مطلوب اتصال باإلنترنت أيًضا لبرنامج استمرارية التعليم لدينا.  يرجى

فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يرجى االتصال اإلنترنت لتوافر اإلنترنت المجاني ونقاط االتصال المجانية. االطالع على موقعنا على   
ب  طالبك  uilding ص rincipal  في مبنى رقم الهاتف الرئيسي. 

  
الصورة العود  و لدينا  ervice حتي 09:45وميا زير الشئون الخارجية رائع وتواصل القيام به "المسكة والعودة" إفطار وغداء ي  ر  

عاًما الحصول على وجبة اإلفطار  18يمكن ألي شخص تحت سن  في مدخل كافتيريا حديقة ومدخل تايلور الرئيسي.  11:00  
يمكن استالم الطرود خالل  يوم خميس. تستمر حزم الطاقة كل والغداء.   "Grab and Go" في Park and Taylor أو في موقعها 

211في   Union Street مساءً  5مساًء حتى  2ة من الساع . 
  

زير الشئون الخارجية يريد أن ر لدينا على عائلتنا. إلى حد ما خائفون نحن نعيش في وقت صعب للغاية وغير مؤكد جعلنا قلقين ونعم ،  
من أنه كانت أنا متأكد  يفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الطالب مواصلة تعليمهم ولديهم مكان للذهاب للتعلم، والكالم، تعكس، ونصيب.  

دعنا نساعد طالبك لبضع ساعات في اليوم هناك أوقات خالل األسبوع الماضي نتمنى أن نتمكن من العودة إلى شكل من أشكال "طبيعية".   



منطقة مدرسة كولومبيا بورو مستعدة لمساعدة طالبنا في مواصلة تعليمهم حتى يتمكنوا من العودة إلى  للعودة إلى "طبيعي" في التعليم.  
بانينام . 

  
البريد على مدى األسبوعين الماضيين، لديك  ducation جعلت زير الشئون الخارجية العديد من التغييرات وسوف تستمر في تحديث  ر  

يتم تحديث صفحتنا على الويب حول أو تعديل أو تغيير، والحفاظ على تحويل كما تغير الوضع والبيئة.  " CBSD Learn From 
Home " ، https://sites.google.com/view/cbsdlearnfromhome/home يوميًا بموارد جديدة للتعلم 

، نظرة على الكاميرات أو مشاهدة إحدى المواد، أو  بة أو الرياضيات األلعابعائلة، ولعب بعض اإللمام بالقراءة والكتا ق  A .والمرح  
فإن الرحلة الميدانية ، ومع ذلك . لم تتح لي الفرصة لزيارة فرنسا أو إيطاليا استكشاف العديد من الرحالت الميدانية االفتراضية.   

يمكن أن يكون الملجأ الحالي في المنزل وقتًا ممتعًا للطالب اتيكان.االفتراضية لمتحف اللوفر أو الذهاب إلى كنيسة سيستين في مدينة الف  
    .وأفراد العائلة باستخدام الموارد الموجودة في هذه الصفحة
  

توصيتي هي االبتعاد عن القنوات  من الصعب تتبع البيئة المتغيرة بسرعة. فريق التعليم في كولومبيا موجود هنا لمساعدتك في التعليم.  
يعد تسجيل الوصول يوميًا أو مرتين يوميًا أمًرا جيًدا ، ولكن األطفال يحتاجون إلى ساعة والتحديثات المستمرة.  24ية على مدار اإلخبار  

-COVID قد تصل - إلى  -  أحدث المعلومات عن صفحتنا www.columbisbsd.org ممارسة الرياضة البدنية والعاطفية.  موقعنا
نحن في  اعمل معنا في ربط طالبك بنا عبر اإلنترنت ودع معلمينا المتميزين يعملون معًا لجلب الطالب إلى بيئة تعليمية وممتعة. .19  
  !TIDE PRIDE لديه CBSD و l يكسب CBSD .هذا معًا وجزًءا من هذا المجتمع الرائع
  
 !يرجى البقاء آمنا
  
 شكرا لكم 
  
 ،بإخالص

 
 توماس ستريكلر 
 المشرف 
  
  
  
  
  

حالة أو الوراثية المعلومات أو العمر أو اإلعاقة أو الدين أو الجنسية الهوية أو الجنسي التوجه أو الجنس أو اللون أو العرق أساس على األفراد ضد المنطقة تميز ال  
العرق أو القومي األصل أو األصل أو المخضرم  

 


