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عناية أولياء اﻷمور الكرام JCPS

لﻘﺪ اجتزنا أكثر مﻦ نﺼﻒ الفترة المخﺼﺼة ﻹجراءات التعليم غير التﻘليﺪية ) (NTIمﻊ ﺗﺒﻘﻲ  18يوما علﻰ الموعﺪ
المحﺪد ﻻنتهاء الﺪراسة بتاريخ  27مايو  .2010ﺗود إدارة المﺪارس التعﺒير عﻦ فخرها الشﺪيﺪ فيما يتعلق بنجاح جميﻊ
اﻷسر وأولياء اﻷمور فﻲ  JCPSفيالتعامل مﻊ "الواقﻊ الجﺪيﺪ" لتعليم أوﻻدنا فﻲ المنزل .نﺴﺒة المشاركة فﻲ NTI
زادت عﻦ  90%وهو ما يعنﻲ أن جميﻊ الطﻼب ﺗﻘريﺒا يتفاعلون مﻊ معلميهم علﻰ مﺪار جميﻊ اﻷسابيﻊ الماضية.
وﺗحيطكم إدارة المﺪرسة علما بالتحﺪيثات التالية:









الوجﺒات الغذائية :قام موظفو خﺪمات التغذية بمﺪارس المﻘاطعة بتوزيﻊ أكثر مﻦ  700,000وجﺒة علﻰ
الطﻼب منذ إغﻼق المﺪارس فﻲ  13مارس .ﺗم ﺗغيير عﺪد صغير مﻦ مواقﻊ التوزيﻊ مؤخرا أو سوف يتم
ﺗغيير ﺗلﻚ المواقﻊ بﺪأ مﻦ يوم اﻹثنيﻦ حيث ﺗم غلق مﺪرستﻲ جاكوب اﻻبتﺪائية وشاونﻲ الثانوية .ﺗم نﻘل موقﻊ
شاونﻲ إلﻰ مﺪرسة يونغ اﻻبتﺪائية ،وﺗم نﻘل موقﻊ مﺪرسة موبيﻦ اﻻبتﺪائية إلﻰ مﺪرسة جﻲ إف كينيﺪي
اﻻبتﺪائية وهازيلوود اﻻبتﺪائية إلﻰ مﺪرسة إيروكويس الثانوية نظرا ﻷعمال الﺒناء والتجﺪيﺪ .يرجﻰ اﻻطﻼع
علﻰ قائمة مواقﻊ ﺗوزيﻊ الوجﺒات الغذائية أدناه.
الﺒاقات الورقية :ﺗتوفر دفعة أخرى مﻦ الﺒاقات الورقية التﻲ ﺗحتوي علﻰ نﺴخ ورقية مﻦ المواد اﻹرشادية
والتعليمات ﺗكفﻲ لمﺪة أسﺒوعيﻦ فﻲ مواقﻊ ﺗوزيﻊ الوجﺒات الغذائية الخمﺴة عشر التالية :مﺪارس أمريكان
كوميونيتﻲ سنتر وبلو ليﻚ وبراديزوﺗشانﺴﻲ وكرامز ليﻦ وإنجيلهاردوفيرن كريﻚ وفرافﺴيرو انﺪيان ﺗريل
وماكفيران وسانت ماثيو وويتلﻲ ويونغ اﻻبتﺪائية؛ ومﺪرستﻲ كيريثيرز المتوسطة وفالﻲ الثانوية .يمكنكم
الحﺼول علﻰ نفس ﺗلﻚ المواد اﻹرشادية والتعليمات عﺒر صفحة اﻹنترنت أو طلب إرسالها بالﺒريﺪ باﻻﺗﺼال
بمﺪرسة الطالب وﺗرك رسالة مﺴجلة.
اختﺒار المﺴتوى المتﻘﺪم :مﻦ المحتمل جﺪا خوض الطﻼب ﻻختﺒار المﺴتوى المتﻘﺪم لهذا العام ويمكﻦ للطﻼب
خوض اﻻختﺒارات مﻦ المنزل فﻲ الفترة بيﻦ  11مايو وحتﻰ  22مايو ويمكنكم اﻻطﻼع علﻰ جﺪول اﻻختﺒار
والتفاصيل اﻷخرى ذات الﺼلة مﻦ خﻼل موقﻊ مجلس الكلية علﻰ شﺒكة اﻻنترنت.
الخط الﺴاخﻦ  :CAREبﺪأ مﻦ يوم اﻹثنيﻦ ،يمكﻦ ﻷولياء اﻷمور وأسر الطﻼب اﻻﺗﺼال برقم
) 313-CARE (2273للحﺼول علﻰ المﺴاعﺪة والتحويﻼت للحﺼول علﻰ الخﺪمات الطﺒية وخﺪمات
المﺴاعﺪة لحاﻻت إدمان المخﺪرات والكحوليات أو فﻘﺪ المأوى أوالتشرد واﻻحتياجات الضرورية اﻷخرى
كالطعام والمأوى والمرافق .يُعهﺪ بتشغيل الخط الﺴاخﻦ  CAREإلﻰ مهنييﻦ ﺗابعيﻦ لﺪائرة برامج الﺪعم
اﻷكاديمﻲ ومنهم مﺴتشاريﻦ ﺗعليمييﻦ مﻦ المﺪارس وأطﺒاء نفﺴييﻦ ومنﺴﻘينخﺪمات الموارد اﻷسرية وخﺪمات
الشﺒاب ومنﺴﻘيﻦ مﻦ دوائر خﺪمات الطفل والﺼحة والﺪعم المجتمعﻲ.
اﻻحتفال بتخرج دفعة عام  :2020ﺗعمل مﺪارس المﻘاطعة JCPSعلﻰ ﺗطوير عﺪد مﻦ الخطط لﻼحتفال
بالخريجيﻦ ولﻘﺪ شرعنا بالفعل فﻲ انتاج أفﻼم فيﺪيو لجميﻊ فﺼول الخريجيﻦ الثمانية والعشريﻦ وسوف
نحيطكم علما بالتفاصيل فﻲ اﻷيام الﻘادمة.

نذكركم بمتابعتنا علﻰ مواقﻊ  Twitter ،Facebookو ) Instagram (@JCPSKYللحﺼول علﻰ أخر اﻷخﺒار
والتحﺪيثات مﻦ  .JCPSنﺪعوكم للمشاركة بﺼوركم الخاصة بإجراءات التعليم غير التﻘليﺪية  NTIباستخﺪام الوسم
 #WeAreJCPSAtHomeو  #ThisIsHowINTIلمﺴاعﺪﺗنا فﻲ دعم وﺗشجيﻊ طﻼبنا أثناء التزامهم بإجراءات
العزل فﻲ المنزل للحفاظ علﻰ سﻼمتهم وصحتهم.
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