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. نتيجة لحدوث تأخيرات في سلسلة  2021-2020الدراسي سبتمبر من أجل بداية العام  17يوم الخميس، أثناء عودتهم في إننا نتطلع قدماً للترحيب بطالبنا 

بأن الجزء المتبقي من مخزوننا الذي تم طلبه سابقاً من األجهزة المنقية للهواء لن يصل في الموعد المحدد   خاصتناقبل المورد  ندادات المحلية، فقد تم إبالغنا ماإلم
الموظفين ولضمان سالمة طالبنا، األسر وللهواء متاحة لإلستخدام في أرجاء المنطقة التعليمية بأكملها.  من األجهزة المنقية 128أول يوم دراسي. حالياً، لدينا في 

بتعديل خطة إعادة فتح المدرسة الخاصة بنا مبدئياً بهدف الحد من عدد الفصول الدراسية المخصصة للتعليم الشخصي المباشر في   قرارفقد اتخذنا التابعين لنا، 
 الخطة المعدلة لبداية الدراسة كاآلتي: بداية العام الدراسي. 

 

 Dr. Janice Adie ،Laura Lee –لتعليم الشخصي المباشر في مدارسنا النهارية ا مكان فيسوف يستمر الطالب الحاصلون على  •
Therapeutic   وLeBlanc Therapeutic –   في الحضور إلى تلك المباني المدرسية للحصول على التعليم الشخصي المباشر، طبقاً للجدول

 سبتمبر لليوم األول من المدرسة.  17المقرر، في يوم الخميس، 

دراسية  الفصول ال  –لتعليم الشخصي المباشر في برامج التعليم الخاص التالية المنفصلة بصورة أساسية مكان في اسوف يستمر الطالب الحاصلون على  •
في الحضور إلى  –( والفصول اللغوية LEAPالفصول الدراسية الخاصة بالتعليم والتخطيط المهارات الحياتية )(، CSAللطالب المصابين بالتوحد )

 سبتمبر لليوم األول من المدرسة. 17المباني المدرسية الخاصة بهم للحصول على التعليم الشخصي المباشر، طبقاً للجدول المقرر، في يوم الخميس، 

يم الخاص المنفصلة بصورة أساسية( والذي كان من المقرر لهم الحصول من لم يتم تحديدهم في برامج التعل)م 12-1الطالب في الصفوف  يقومسوف  •
استئناف برنامجنا للتعليم الشخصي المباشر  بتاريخ سوف يتم تحديث األسر العام الدراسي في جلسة تعليم عن بعد. ببدء على تعليم شخصي مباشر؛ 

 بالنسبة لهؤالء الطالب.  

لتعليم الشخصي المباشر في الحضور شخصياً إلى المبنى مكان في اب الروضة الحاصلون على سوف يستمر طالب مرحلة ما قبل المرسة وطال •
 سبتمبر لليوم األول من المدرسة.  21يوم اإلثنين، طبقاً للجدول المقرر، في المدرسي الخاص بهم، 

 سوف يستمر جميع الطالب المقيدون حالياً في التعليم عن بعد على النحو المخطط له. •
 

لتأمين   –محلياً وقومياً  –رك إلى أي مدى قد يكون ذلك مربكاً ومخيباً لآلمال بالنسبة لألسر. قبل إتخاذ هذا القرار، لقد قمنا باستهالك جميع الخيارات إنني أد 
سية. في نهاية األجهزة المنقية للهواء التي نحتاجها كجزء من البروتوكول الخاص بنا لتخطي توجيهات الصحة والسالمة الالزمة إلعادة فتح الفصول الدرا

 على رأس أولوياتنا، ونحن ملتزمون جدياً بهذا التعهد. ضع أمن وسالمة الطالب والموظفين والمطاف، لقد تعهدنا لكم ب
 

وى المنطقة التعليمية ثناء التخطيط لعام دراسي جديد، لقد استعدينا لتصورات وافتراضات مثل هذه، ونحن مستعدون لالنتقال مؤقتاً إلى التعليم عن بعد على مستأ
نات المتعلقة بفيروس كوفيد مع توفير معدات  تم ذكرهم باألعلى مع استئناف خططنا للتعليم الشخصي المباشر بعد متابعة النقاط المرجعية للبيا الذينبالنسبة للطالب 

 السالمة والتطهير بصورة كاملة. 
 

تواصل مباشر من مدرستكم بخصوص خطتها الفردية الخاصة بيوم طفلكم األول للحضور عن بعد. كما   حدوث في إطار االستعداد ليوم الخميس، يمكن أن تتوقعوا
 يمكنكم أيضاً توقع استالم تحديثات بشأن خدمات الوجبات الغذائية وتوزيع أجهزة التعليم االلكترونية.

 
 طرق أمناً وسالماً قدر اإلمكان بالنسبة لجميع طالبنا وموظفينا. أكثر الببينما نتطلع للبدء في العام الدراسي  تفهمكمشكراً على مرونتكم وعلى 

     
 مع خالص الشكر والتقدير، 
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