 2020أبريل  13أسبوع  ،فورست مينوت عائالت عزيزي
الخاصة  Facebookصفحة عىل الرسالة هذه نشي سيتم .أسبوعي تحديث مع سيمانز جوان الرئيسي المدير هو هذا
بأكمله أبريل شهر طوال ر
اإلنبنت عبي بعد عن التعلم في مستمرون نحن  Minot Forest.موقع صفحة وعىل بالمدرسة
 ،االثنيي .األيام تلك من  4لمدة العمل الطالب وسيواصل أبريل عطلة إللغاء المدرسة لجنة صوتت .األقل عىل مايو  4ر ي
حت
المعلميي من مهام الطالب سيشاهد .اليوم ذلك في عمل أو ر
اإلنبنت عبي دروس هناك يكون لن لذلك  ،عطلة هو أبريل 20
حت أبريل  21الثالثاء يوم
حت نعرف ال .أبريل  24الجمعة ر ي
يتم أن بمجرد ولكن المدارس فتح إعادة سيتم كان إذا ما اآلن ر ي
مع  ،الخميس إىل االثنيي من الزمتي جدولها بتغيبي المدارس بعض قامت .المعلومات هذه إليك سأرسل  ،بذلك إبالغنا
سيستمر لذا  ،وأرسنا لطالبنا آخر تغيبي إجراء في مينوت موظفو يرغب لم .معيي عمل أي إلكمال للطالب ليوم الجمعة
ا
بدل لطالبنا يعمل المتداخل الزمتي الجدول أن نشعر .هو كما الزمتي جدولنا
في متعددة محتوى دروس عىل الحصول من ي
 Googleفي منفصلة صفحة لديهم فسيكون  ،مدرستيي في يعملون  Unified Artsموظفي ألن ً
نظرا .واحد يوم
ً
.قريبا صفحتهم إىل لالنضمام الطالب سيدعو Classroom.
من األول الجزء خالل الموحدة الفنون دروس نشي سيتم
.األسبوع
باإلنبنت اتصال لديك كان إذا  ،ر
ر
اإلنبنت عىل طفلك يدخل أن المتوقع من
والعمل اليومية الحضور بمهمة للقيام يوم كل ،
.المدرسية أعمالهم جميع يكملون ال ولكن الحضور بدرس يقومون منهم العديد نرى .معلمهم عينه الذي الفصل في
ً
.اختياريا ليس هذا  ،للتوضيح
الوقت من تحد زمنية قيود لديه بعضكم أن نعلم نحن .شء كل إكمال الطالب عىل يجب
يرجي .األسبوع بنهاية عملهم الطالب يكمل أن الحاالتي تلك في نسأل .فيه ر
اإلنبنت إىل الوصول لطفلك يمكن الذي
أجهزة عىل الطالب يعمل عندما رساب أو طعام أي تناول عدم خالل من  Chromebookرعاية في مساعدتنا
ما حول طفلك لصور ر
إلكبوني بريد إرسال فبجي  ،االتصال عدم وضع في تعمل كنت إذا .بهم الخاصة Chromebook
حت طفلك أكمله
الت الساخنة النقاط تأميي هود شيفر الدكتورة تحاول .مكتمل أنه عىل عمله عىل عالمة وضع يتم ر ي
ذكرتها ر ي
ر
ر
ر
والت  ،المدرسة لجنة اجتماع في
ي
حت إقراضها يمكن
نحتاج .اإلنبنت عبي التعليمات إىل الوصول من الطالب جميع يتمكن ي
ً
ر
ً
اإللكبوني البيد حساب من للتحقق الطالب إىل أيضا
.يوميا  Warehamمن المعيي
السيدة أنشأته فيديو هناك
البيد عبي الطالب مع والتواصل الدعم وموظفو المعلمون يتواصل .المساعدة إىل بحاجة كانت إذا ونشته DeFilippo
ر
.اإللكبوني
ي
يرج
أن تذكر .المبل في تديره شء كل ونقدر صعب وقت هذا أن نعلم نحن .تحتاجه شء أي هناك كان إذا إعالمنا
ً
مجانا ً
.اإلعدادية المدرسة ذلك في بما  ،المدينة أنحاء جميع في مختلفة مواقع في ً
متاحا مازال والغداء اإلفطار
يوميا
 jseamans@wareham.k12.ma.usسيمانز جوان السيدة
 rmurphy@wareham.k12.ma.usمبفي روبيي السيدة
Ms. Teri DeFilippo tdefilippo@wareham.k12.ma.us
 lratwood@wareham.k12.ma.usأتوود ليي السيدة
 lottaviano@wareham.k12.ma.usأوتافيانو لبا السيدة
 droderick@wareham.k12.ma.usرودريك دانا السيدة

