تحديث التعلم البتدائ المختلط وتسجيل ركاب الحافلة Email subject:
أعزائنا عائالت سيلم\كايزر االبتدائية:
يرج العلم أن مديري المدارس االبتدائية
لدينا بعض التفاصيل اإلضافية لمشاركتها بخصوص خططنا للتعلم االبتدائ المختلط .ى
يخططون ً
حاليا لجلسات إعالمية للعائالت ف وقت الحق من هذا السبوع.
وسائل النقل
ً
خططا إلعادة طفلك إىل التعلم الهجي (المختلط) الشخص ً ،
بدءا من  2مارس لرياض الطفال والصف الول ،
اآلن  ،بعد أن وضعنا
حان الوقت للتأكد من أن طالب االبتدائ لديه وسيلة نقل من وإىل المدرسة .نحتاج إىل مساعدتك الستخدام مواردنا المحدودة بكفاءة
ى
حت نتمكن من التخطيط للتباعد االجتماع لركابنا الصغار ف الحافالت .
لذلك  ،نسأل العائالت:
•
•

هل يمكنك إحضار الطالب من وإىل المدرسة؟
ً
إذا كنت مؤهال للنقل ف حافالت المدرسة وستحتاج إىل وسيلة نقل لطالبك  ،في ىج ملء نموذج تسجيل الراكب.

تحقق من الهلية لخدمة الحافالت:
https://busfinder.salkeiz.k12.or.us/elinkrp/Students/BasicTransBoundarySearch.aspx
أكمل نموذج تسجيل الراكب بحلول  19ىفياير للمساعدة ف التخطيط:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQvJutCz39m116DQ4Y0h_jDlK5bFAmbSbQbgsPYx2avlJc
WQ/viewform
ً
ر
شخصيا
سيحضها طفلك
الت
معلومات مجموعة الطالب  -ما ي
ه اليام ي
ً
ً
عي
ف التعلم المختلط  ،سيحض طفلك المدرسة
شخصيا  ،يومي ف السبوع وفقا للمجموعة المعينه له  ،وسيحض المدرسة ى
ى
/
/
اإلنينت ف أيام بديلة .سيتم تعيي طفلك إما ف مجموعة الثالثاء الخميس  ، ،أو مجموعة الربعاء الجمعة .
نشنا تعليمات لمعرفة المجموعة ى
لقد ر
الت ينتم إليها طفلك:
https://salkeiz.k12.or.us/news/cohort-info-sept-2020
السبوع
تغييات عىل أوقات بدء المدرسة ونموذج الجدول
ر
ي
ى
تم تعديل جداول اليوم الدراس ويمكنك العثور عىل أوقات البدء واالنتهاء المحدثة عىل موقعنا اإللكيوئ .
https://salkeiz.k12.or.us/news/elem-hybrid-bus-update-feb-2021/
ر
ترقب جلسات المعلومات يف وقت الحق من هذا االسبوع
ً
ى
اقيابنا من يوم بدء طالبك  ،سيودك بمعلومات ر
مع ى
ستأئ العديد من التفاصيل المحددة ر
أكي تفصيال.
مباشة من مدرستك هذا
السبوع.
نقيب ر
شكرا لك سيلم كايزر .هدفنا هو الوصول إىل كل أشة وكل طالب ونحن ى
أكي من التعلم الشخص .
نراك قريبا.

Christy Perry
ر
المشف عىل مدارس سيلم كايزر العامة

