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االسر العزيزة في مدارس شينيندوا االبتدائية:

نأمل أن يجدك هذا البريد اإللكتروني جيدًا .يرجى معرفة أن شينيندوا  Shenendehowaقد عملت بجد لتوفر لك أحدث
المعلومات وكذلك الموارد لمواصلة تعليم الطالب بأقصى ما لدينا من قدرات .سيقوم المعلمون بمراجعة رسائل البريد
اإللكتروني الخاصة بهم يوميًا وكان ينبغي أن يزودوك بمعلومات االتصال الخاصة بهم.

ابتداء من اليوم ٢٣ ،مارس ،قمنا بتنظيم صفحة التعليم االلكتروني لمساعدة األسر في الحصول على الموارد التعليمية
أثناء تعليق الفصول في المدرسة .يمكن العثور على صفحة التعليم االلكتروني في مدرستك على الصفحة الرئيسية لموقع
مدرستك .يمكنك أيضًا إيجاد الرابط أدناه ،بجوار اسم مدير مدرستك .هدفنا هو توفير فرص تعليمية الكترونية منطقية ومعقولة
لطالبنا .هذه الموارد التعليمية هي على مستوى الصف وذات الصلة بالمقرر الدراسي ،بحيث يمكن للطالب أن يكونوا مشاركين
فكريا ً ويمارسون المهارات باستمرار استعدادا ً للعودة إلى التعليم في المدرسة.
وسيواصل الطالب ذوو اإلعاقة الحصول على تنفيذ التعديالت والتسهيالت الخاصة بالخطة التعليمية الفردية ) ،(IEPمن خالل
فرص التعليم االلكتروني بالقدر الممكن عملياً .ألي من اآلباء واألمهات الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المعلومات عبر
اإلنترنت ،يرجى التواصل مع مدير المبنى الخاص بك للحصول على الخيارات المحتملة .مباني مدرستنا االبتدائية لديها حاليا
ساعات عمل من الساعة  ٨:٣٠صباحا حتى  ٣:٣٠بعد الظهر ،ولكن يمكنك االتصال بالمكتب في أي وقت وترك رسالة أو
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني .ال يسمح للزوار بدخول المبنى من أجل سالمة وصحة أولئك الملزمون للعمل في هذا الوقت.
إذا كنت بحاجة للمساعدة في الحصول على خدمة االنترنت ،الرجاء النظر في:
 - Spectrum Hotspot Mapادخل الرقم البريدي وقم بالتقريب للبحث عن النتائج
عرض انترنت مجاني من ١٨٤٤٥٧٩٣٧٤٣ - Spectrum
Spectrum Internet Assistance Program
أشكركم على صبركم وتفهمكم ودعمكم المستمر خالل هذا الوقت غير المسبوق.
خالص التحيات،
مديري المدارس االبتدائية في شينيندوا
Shenendehowa Elementary School Principals
Mr. Hills--Arongen https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
Mrs. Skarka--Chango https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
Mr. Jones--Karigon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
Mrs. Mickle--Okte https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
Mr. Giagni--Orenda https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
Ms. Ryan--Shatekon https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
Mrs. Florio--Skano https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
Mr. Pace--Tesago https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago

Letter to parents-virtual learning-ARABIC

ALT20441-032120

