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عائﻼت مدارس  JCPSالكرام،

نتمنى لكم جميعً ا الصحة والعافية ونرجو أن تواصلوا المشاركة في بعض اﻷنشطة التعليمية مع أطفالكم خﻼل هذه الفترة
الفريدة من التاريخ .وعلى الرغم من أنه قد تم إلغاء الدروس  JCPSداخل المباني المدرسية والفصول الدراسية التقليدية
حتى  20أبريل على اﻷقل ،فإن فريقنا يعملون بجد على خطة استئناف التعليم في  7أبريل.
وسنقدم خدمات التعليم غير التقليدي ) (NTIبدءًا من  7أبريل .وسيكون  NTIنهجً ا لتعليم طفلك عن بُعد .وسيحصل
المعلمون على مزيج من النسخ المطبوعة والمواد التعليمية عبر اﻹنترنت ليستخدمها الطﻼب من المنزل .وإننا في
المراحل النهائية من تطوير خطة للحصول على أجهزة كمبيوتر  Chromebookمن المدارس وتوصيلها للعائﻼت
التي تحتاج إليها لتسهيل تعلم أطفالهم عن بُعد .وستتلقى تفاصيل حول كيفية طلب جهاز  ،Chromebookوكيفية
توصيله للعائﻼت ،وكيفية تواصل المعلمون مع الطﻼب بحلول نهاية هذا اﻷسبوع.
وإليك مقطع فيديو يحتوي على مزيد من المعلومات حول https://youtu.be/3zSvdI8n8CI :NTI

ولدينا بعض التحديثات اﻷخرى لمشاركتها:

 تم إلغاء اختبار  ، K-PREPوتم تحديد موعد اختبار اﻹنجاز الذي يُجرى على مستوى الوﻻية في منتصف
شهر مايو.
 تتعاون مدارس  JCPSمع متحف فرايزر للتاريخ في مشروع تعليمي لطﻼبنا .ونسمي هذا المشروع باسم
) Coronavirus Capsuleكبسولة فيروس كورونا( .ويتولى المتحف مهمة توثيق ما يشاهده الطﻼب
ويشعرون به وكيفية تعاملهم مع الوباء التاريخي المستمر .ويُطلب من الطﻼب تسجيل أفكارهم وتجاربهم من
خﻼل الكتابات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الفن أو الموسيقى  -أي شيء يختارونه للتعبير عن أنفسهم .كما
يرغب متحف فرايزر في استخدام أفكارهم كجزء من معرض افتراضي ،ثم معرض مادي في المتحفُ .ترسل
الطلبات إلى  ،education@fraziermuseum.orgمع كتابة ) Coronavirus Capsuleكبسولة
فيروس كورونا( في سطر الموضوع.
 يحتاج برنامج غذاء الطوارئ التابع لمدارس  JCPSإلى بعض اﻷكياس  -نعم  -أكياس .فإذا كان لديك أو لدى
جهة عملك العديد من أكياس التسوق الورقية السميكة الكبيرة ذات اﻷيادي التي قد تحصل عليها من متجر متعدد
اﻷقسام أو متجر أحذية أو مطعم مأكوﻻت جاهزة ،فإننا نحتاجها لتعبئة وجبات اﻹفطار والغداء للعائﻼت في
مواقع توزيع غذاء الطوارئُ .ترسل اﻷكياس إلى JCPS Nutrition Services, Building 2, C.B.
 ،Young, 3001 Crittenden Driveمن الساعة  7صباحً ا حتى الساعة  3مساءً ،من اﻷربعاء إلى
الجمعة من هذا اﻷسبوع.

ً
تحديثا آخر لخططنا بشأن  NTIبحلول نهاية اﻷسبوع .ونشكرك مرة
َن ِع ُدك بأن نحيطك علمًا على نحو مستمر ونقدم لك
أخرى على إيداع طفلك لدى المعلمين والموظفين واﻹداريين المتفانين في مدارس .JCPS
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