Arabic translation:
:عزيزي عائالت غابة مينوت
هذا هو المدير الرئيسي جوان سيمانز .كان من اللطيف رؤية الشمس تشرق اليوم ودرجة الحرارة أكثر دفئًا .األشجار في مهدها والطيور تغني .على
الرغم من أن البقاء في المنزل ليس سهالً  ،إال أنه يساعد على الخروج واالستمتاع بالطبيعة .أتحدث كل أسبوع إلى طاقم مينوت عدة مرات في
اجتماعات افتراضية .نتفق جميعًا على أننا نفتقد رؤية طالبنا وبعضنا البعض .حاول العديد من المعلمين التواصل مع العائالت عبر الهاتف أو البريد
أو عبر البريد اإللكتروني للطالب .إذا تم تغيير أي من أرقام هاتفك أو بريدك اإللكتروني  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  DoJoاإللكتروني أو
لدى جميع الطالب بريد إلكتروني  lcassels@wareham.k12.ma.us.سكرتيرتي اآلنسة كاسيلز بمعلومات محدثة .بريدها اإللكتروني هو
مقطع فيديو لكل ما تحتاج أنت أو طفلك إلى معرفته حول  DeFilippoخاص بالمدرسة  ،لذا يرجى التأكد من أن طفلك يقوم بفحصه .أنشأت السيدة
وتحميل الملفات وغير ذلك الكثير .يمكن لطفلك العثور  Google Classroomالبريد اإللكتروني والوصول إلى المهام الدراسية والعثور عليها في
لدى معلمي الفنون الموحدة اآلن صفحاتهم الخاصة  ،لذا سيتعين على طفلك االنتقال مباشرة إلى صفحته من  Google Classroom.عليها في
يومي االثنين واألربعاء  ،وعمل الرياضيات يومي  ELAأجل مهامهم .يجب أن يقوم طفلك بتسجيل الدخول كل يوم للقيام بنشاط الحضور  ،وعمل
الثالثاء والخميس  ،والعلوم أو الدراسات االجتماعية أيام الجمعة مع الفنون الموحدة التي يتم نشرها في وقت مبكر من األسبوع مع تاريخ االستحقاق
يوم الجمعة .لقد انضممت إلى بعض دروس الفرقة .استمر بالتمرين .إذا كان طفلك يحضر رعاية األطفال بسبب كونك موظفًا أساسيًا  ،فيرجى إرسال
رسالة إلكترونية إلى المعلم يمنحه إذنًا بالتحدث مع عامل  /وكالة رعاية األطفال .نحتاج إلى إذنك للتواصل معهم .بمجرد عودتنا إلى المدرسة  ،سنقوم
.بإعداد أي اجتماعات لفريق التعليم الخاص الملغاة وأي اختبار مطلوب القيام به سيتم االنتهاء عند عودتنا أيضًا
أعلن الحاكم اليوم يوم بطل المدرسة غداء .نحن نقدر موظفي الكافتيريا لدينا الذين يقومون بإعداد وجبات اإلفطار والغداء ونقدر سائقو الحافالت
والمساعدين لدينا الذين يقومون بتوصيل الوجبات
اعتبارا من يوم االثنين ،
في الختام  ،أردت أن أشكرك على كل ما تحاول القيام به .نحن نعلم أنه ليس من السهل العمل ومراقبة عمل طفلك المدرسي.
ً
يجب أن يتمكن جميع الطالب اآلن من الوصول إلى اإلنترنت .إنني أقدر جهود الدكتور شيفر-هود المستمرة في الحصول على نقاط ساخنة للعائالت
التي ليس لديها اتصال باإلنترنت .إذا كنت ال تزال غير قادر على الوصول إلى اإلنترنت  ،فيرجى مراسلتي عبر البريد اإللكتروني حتى نتمكن من
.ترتيب الحصول على واحد .اتمنى لك نهاية اسبوع رائعة .سيتم نشر هذه الرسالة على صفحتنا على الفيسبوك وموقع المقاطعة
مع خالص التقدير  ،السيدة جوان سيمان  ،مديرة مدرسة مينوت فورست

