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 أولیاء األمور والعائالت األعزاء،
  

 نأمل أن تستقبل هذه الرسالة اإللكترونیة وأنت وأحبائك بصحة وأمان. نحن نتواصل معك الیوم لتزویدك بتحدیث سریع حول التعلم عن بعد
 ومعلومات حول نهایة الربع الثالث.

  
 بدأ التعلم عن بعد یوم االثنین.

 یقوم معلم طفلك بالتواصل مع الطالب من خالل المشاركة في الدروس واألسالیب العادیة. یرجى تشجیع طفلك على المشاركة في التعلم عن
 بعد كل یوم.

 تقوم المنطقة بمراقبة مشاركة الطالب لضمان استمرار طالبنا في التعلم وتحقیق التقدم األكادیمي. ستتواصل مدرسة طفلك معك●
 إذا لم یروا طفلك أو یسمعوا منه كل أسبوع. یرجى التأكد من أن مدرسة طفلك لدیها معلومات اتصال حدیثة لعائلتك.

 إذا كان طفلك یحتاج إلى جهاز للوصول إلى التعلم عن بعد، فیرجى االتصال بمدیر المدرسة.●
 التعلم عن بعد لن یتوفر یوم الجمعة 17 أبریل، ألنه یوم للتطویر المهني في تقویم مدارس شیكاغو العامة.●

  
 الربع الثالث ینتهي غدا.

 غدا، الموافق 16 أبریل ، هو الیوم األخیر من الربع الثالث. للتذكیر، یمكن للعمل الذي تم تقدیمه بعد 17 مارس أن یحسن، وال یقلل، درجات
 الفصل الثالث التي حصل علیها طفلك عند إغالق المدارس.

 یرجى استخدام بوابة أوالیاء األمور لمراقبة تقدم طفلك.  انقر هنا  لمزید من المعلومات حول بوابة أوالیاء األمور واالتصال●
 بمدرسة طفلك لعرض ما لدیك من أسئلة.

 في یومي 22 و23 أبریل، سیحتفظ معلم طفلك بساعات العمل عن بعد حتى تتاح لك الفرصة لمناقشة تقدم طفلك وصفوف الفصل●
 الثالث. یرجى االطالع على مزید من المعلومات من مدرسة طفلك حول تحدید موعد.

 لن ُیتوقع منك أن الحصول على بطاقة مستوى تقدم طفلك في مدرسته. ستقوم المنطقة بإرسال بطاقات مستوى التقدم وبطاقات●
 مستوى التقدم لبرنامج التعلیم الفردي إلى منزلك في األسبوع الذي یبدأ في 20 أبریل.

  
 نحن نعلم أن التعلم في المنزل قد یمثل تحدًیا كبیًرا للطالب وأولیاء األمور، ونشكرك على كل ما قمت به هذا األسبوع لمساعدة طفلك على

 التعلم بطریقة جدیدة ومبتكرة. لیس لدینا حتى اآلن إجابات على جمیع األسئلة المتعلقة باإلغالق الذي تفرضه الدولة، مثل االنتقال إلى الفصل
 الرابع، واالنتقال إلى الفصول التالیة، وأنشطة نهایة العام. یرجى العلم أننا ملتزمون بتزویدك بتحدیثات منتظمة، ونتوقع أن نحصل على

 معلومات إضافیة لتزویدك بها بحلول نهایة األسبوع.
  

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
Janice K. Jackson, EdD 
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