 22مايو 2020
عائﻼت مدارس  JCPSالكرام،

إن هذا العام الدراسي اﻷكثر استثنا ًء سينتهي في  27مايو .ونظرً ا ﻷنه قد تبقى يومين فقط في التعليم غير التقليدي ،فإن
موظفي مدارس مقاطعة جيفرسون العامة البالغ عددهم  17,000موظف يرغبون في شكركم على ما أظهرتموه أنتم وأطفالكم
من صمود وتفهﱡم خﻼل اﻷسابيع العشرة الماضية .ولقد كانت الطريقة التي اتبعتها عائلة مدارس  JCPSكافة كانت مُرضية
على الرغم من أن العديد من المعلمين والموظفين بهذه المدارس قالوا مرارً ا وتكرارً ا" :نشتاق ﻷطفالنا ".فليكن أملنا جمي ًعا أن
يعود عام دراسي "عادي" بعض الشيء .فيما يلي بعض التحديثات لمشاركتها معك:
آخر يوم في المدرسة  -اﻷربعاء  27مايو.

استﻼم المتعلقات الشخصية  -لقد بدأت العائﻼت في استﻼم متعلقات طﻼبها التي ُتركت في الخزائن أو الفصول الدراسية
عندما أُغلقت المدارس في مارس .سيتصل بك موظفو مدرس ة طفلك ﻹخبارك بتفاصيل التاريخ والوقت الذي يمكنك فيه استﻼم
كتب طفلك أو مﻼبسه أو أدواته الموسيقية أو أي أغراض شخصية أخرى.

التخرج اﻻفتراضي  -س ُت َبث حفﻼت التخرج اﻻفتراضي مباشر ًة على قناة مدارس  JCPSعلى  .YouTubeالحفﻼن
اﻷوﻻن هما حفل المدرسة الثانوية المركزية وحفل مدرسة بينيت بعد ظهر اليوم .إليك جدول زمني كامل.

توزيع الوجبات  -ق ﱠدم قسم ) JCPS Nutrition Servicesخدمات التغذية في مدارس  (JCPSاليوم الوجبة المليون
ﻷحد اﻷطفال منذ إغﻼق المدارس وكافيترياتها في  13مارس .وتقدم مدارس  JCPSاﻵن وجبتي اﻹفطار والغداء ﻷكثر من
 10,000طفل كل يوم في أكثر من  60موق ًعا من مواقع أغذية الطوارئ .وإليك فيديو عن حدث خاص بمناسبة الوجبة
المليون التي تم تقديمها ﻷحد اﻷطفال .ستواصل مدارس  JCPSبرنامج التغذية خﻼل فصل الصيف .وس ُتغلَق مواقع الغذاء
يوم اﻻثنين الموافق  25مايو بمناسبة يوم الذكرى.

شيكات المنح الدراسية  -لقد كان تسليط الضوء على هذا اﻷسبوع مفا ِج ًئا لطﻼب السنة اﻷخيرة المتفوقين في مدارس
 ،JCPSالذين حصلوا على منح دراسية جامعية .وساهم موظفو مدارس  JCPSبأكثر من  80,000دوﻻر لصندوق المنح
الدراسية وقدم المشرف الدكتور مارتي بوليو الشيكات الكبيرة اﻹضافية للحاصلين على المِنح يوم اﻷربعاء .إليك الفيديو و
القصة اللطيفة.

استبيان التعليم غير التقليدي ) - (NTIﻻ تنس إخبارنا بتجربتك مع التعليم غير التقليدي ) .(NTIثمة استبيانات هنا ينبغي لك
ولطفلك ملئها .س ُتتاح اﻻستبيانات أي ً
ضا في مواقع أغذية الطوارئ اﻷسبوع المقبل.
شكرً ا لكم مرة أخرى على دعم مدارس  JCPSوالسماح لنا بأن نكون جزءًا من حياة طفلكم .نتمنى لكم عطلة نهاية
أسبوع جميلة!

مع وافر الشكر والتقدير،
اتصاﻻت JCPS
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