 15مايو 2020
عائلة مدارس  JCPSالكريمة؛

إنّا ما زلنا مذهولين من الجهد الهائل الذي تبذلونه أنتم ومعلمونا لضمان استمرار تعليم الطﻼب في ظل هذه الظروف
اﻻستثنائية .لقد كان أكثر من  90في المائة من طﻼب مدارس  JCPSعلى اتصال بمعلميهم في كل أسبوع وكانوا
يشتركون في التعليم غير التقليدي ) .(NTIومع أننا على علم بأن التعليم في المنزل ﻻ يمكن أن يتوافق مع التعليم
التي يحصل عليها الطالب في الفصل الدراسي التقليدي ،إﻻ أننا سعداء بالجهد المبذول .وإليكم بعض التحديثات:
الخريجون :أنشأنا صفحة ويب ﺧاصة بكم .تحتوي تلك الصفحة على الجدول الزمني لحفل التخرج اﻻفتراضي لكل
مدرسة ،والذي سيتم بثه مباشرة ً على  JCPSقناة على  ،YouTubeومعلومات وجدول زمني ﻻستﻼم القبعات
واﻷثواب ،وقائمة اﻻحتفاﻻت التي يرعاها المجتمع لد ُفعة  .2020وإننا نأمل في أن تشاركونا حفل التخرج
اﻻفتراضي الخاص بمدرستكم .سيضم الحفل كلمات يلقيها مدير المدرسة والزمﻼء ،وقراءة ونشر أسماء طﻼب
السنة اﻷﺧيرة ،باﻹضافة إلى فيديو د ُفعة  .2020يمكن إيجاد فيديوهات لجميع الدفعات البالغ عددها  28د ُفعة هنا.
استﻼم العناصر من المدرسة :ستتواصل المدارس معكم بشأن فرص استﻼم أي عناصر متبقية في المدرسة عندما
أُغلقت مبانينا في مارس .ستُع ِلمكم مدرستكم بالتاريخ والوقت الذي سيتم فيه إعداد ممر وطابور لتوزيع المتعلقات
التي تُركت في ﺧزانة الطالب أو الفصول الدراسية.
استبيان التعليم غير التقليدي ) :(NTIأيها اﻵباء والطﻼب ،إن مدارس  JCPSترغب في سماع آرائكم حول
تجربتكم مع التعليم غير التقليدي ) .(NTIإذ يتم تشجيع اﻵباء على تقديم مﻼحظات من ﺧﻼل المشاركة في هذا
اﻻستبيان .وقد صممنا استبيانًا آﺧر للطﻼب فقط .يمكن للطﻼب إجراء هذا اﻻستبيان.
فيديوهات تُش ِعر بالرضا :قام الطﻼب واﻵباء والمعلمون والموظفون في مدارس  JCPSبعمل ﻻ يصدق منذ إغﻼق
المدارس في  13مارس .يمكن اﻻطﻼع على العديد من القصص الملهمة على قناتنا على .YouTube
إننا نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة ﻷننا نحاول إبقاءكم على اطﻼع دائم على ما يجري في  JCPSﺧﻼل هذه
اﻷوقات اﻻستثنائية .وﻻ تنسوا متابعتنا على  Facebook, Twitterو )!Instagram (@JCPSKY
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