 27مايو 2020

عائﻼت مدارس  JCPSالكرام،

لقد فعلتموها أنتم وطفلكم! فاليوم هو آخر يوم في العام الدراسي  .2019-20وعلى الرغم من أن هذه لم تكن نهاية العام
الدراسي التي نتوقعها جمي ًعا ،فمن المؤكد أنها س ُت ﱠ
سطر في كتب التاريخ ،ومن المدهش أننا قد ُذهِلنا على نحو مستمر بكيفية
إيجاد طﻼبنا وموظفينا وعائﻼتنا لطرق مبتكرة لمواصلة التعلم.

واﻵن ،وبعد أن انتهت الدراسة وبدأت إجازة الصيف ،تقدم مدارس  JCPSفرصًا تعليمية صيفية متعددة لمواصلة إشراك
الطﻼب ودعمهم .ويتم عقد البرامج كتجارب افتراضية ،على الرغم من أن المنطقة ستبذل قصارى جهدها ﻻستضافة التعلم
وجها لوجه في وقت متأخر من الصيف إذا تغيرت الظروف:

 الدوري الصيفي ،من  22يونيو إلى  31يوليو ،مفتوح للطﻼب ،بدءًا من الصف اﻷول إلى الصف الثاني عشر ،وتم
تصميمه على نحو يراعي التعلم القائم على ألعاب الفيديو.
 محو اﻷمية وا لمخيمات ،التي تبدأ من منتصف شهر يونيو ،مصممة لطﻼب الصف الثالث والرابع والخامس ،لمنح
المخيﱢمون الفرصة لمعرفة الشطرنج واليوجا والكاراتيه والهيب هوب والمبارزة.

 برنامج  ،AMPEDالذي يبدأ من منتصف شهر يونيو ،مصمم لطﻼب الصف السادس وما فوق ،وسيُعلﱢم الطﻼب كيفية
تنزيل برنامج اﻹنتاج الصوتي وتحريره وتثبيته وكيفية عمل اﻹيقاعات وتحريرها ونشرها.
ولمعرفة المزيد عن البرامج ،تفضل بزيارة موقعنا على اﻹنترنت .سننشر التحديثات وطرق الوصول إلى التجارب على
هذا الموقع.

ولدعم فرص التعلم هذه ،سيحتفظ الطﻼب الذين حصلوا على أجهزة  Chromebookو /أو نقاط ساخنة من المنطقة بتلك
اﻷجهزة والنقاط الساخنة طوال الصيف .وباﻹضافة إلى ذلك ،نريد أفكارك حول كيفية سير التعليم غير التقليدي ).(NTI
وستكون مﻼحظاتك ذات قيمة عندما نقيﱢم طريقة تحسين التعلم عن بُعد ،خاصة إذا اضطررنا إلى الدخول في وضع التعلم من
المنزل مرة أخرى في المستقبل .واﻻستبيانات مفتوحة حتى الجمعة  12يونيو لﻶباء و الطﻼب .والنسخ الورقية متوفرة في
جميع مواقع الغذاء.

وبالحديث عن مواقع الوجبات ،يتضح أنها ستظل مفتوحة طوال فصل الصيف بنفس الجدول الزمني ،من اﻻثنين إلى اﻷربعاء
إلى الجمعة ،مع مواقع إضافية متنقلة تبدأ من اﻻثنين  1يونيو .ثمة تغييران آخران يجب مﻼحظتهما :سيتم إغﻼق موقع أغذية
مدرسة  Wilt Elementaryبعد اليوم ،ولكن سيتم فتح مدرسة  Laukhuf Elementaryللوجبات بدءًا من يوم الجمعة
 29مايو ،وسيكون اليوم اﻷخير لمحطة ) Community Connectionsاﻻتصاﻻت المجتمعية( المتنقلة في  29مايو.
وللحصول على قائمة بالمواقع واﻷوقات ،انقر هنا.
ونود أن نؤكد مرة أخرى على أننا فخورون ج ًدا بالطريقة التي تعامل بها طﻼبنا وأولياء أمورنا وعائﻼتنا ومعلمونا وموظفونا
مع معاناة اﻷسابيع العشرة الماضية .ونشكر لكم دعمكم واستئمان مدارس  JCPSعلى طفلكم .نتمنى لكم صي ًفا سعي ًدا!
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