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 ثانويةرسالة إلى أولياء األمور في المرحلة ال - عودة للمدرسةالخطة  تحديث

 ،األمور/ األوصياء للطلبة أعزائي أولياء

 . سافيما يتعلق بالعودة إلى المدر ت بآخر المستجداعالمكم التموز )يوليو(، أكتب إليكم  30في  موهاللرسالة اإللكترونية التي تلقيت الحقا  

الخطة المقترحة  تلقى األمناء 2020 آب 12بتاريخ مقاطعة هالتون ل الكاثوليكية سامدرال مجلس إدارة مجلس ل خاص  اجتماعفي 

 على الرابط التالي لهذا االجتماع   يمكنكم االستماع للتسجيل الصوتي ا.وتم مراجعته  بخصوص العودة للمدرسة

https://www.youtube.com/watch?v=CkTNS18FNV0&feature=youtu.be 

 : تيكانت المقترحات في النموذج االولي كاال حيث في المرحلة الثانوية الدراسةفي هذا االجتماع، وافق األمناء على اقتراح لتعديل خطة 

 يدرسون كل مادة على حدة. في المجموعة الواحدة طالب ا  15 بمعدل  مجموعاتالى الثانوية تم تقسيم الصفوف سي •

 . والتعلم عن بعد أيام في األسبوع، 3-2من التعليمات داخل الفصل  مزيجكالدورات  تقديم سيتم •

ا )حوالي  23واحد كل  ةسيادر ةنقط سيحصل الطالب على •  .أسابيع( 5يوم 

 

ا لتوجيه في اجتماع بناء  على المعلومات المقدمة   نظام الدراسة المعدل الىالموظفين لتغيير الليلة الماضية، أصدر مجلس األمناء اقتراح 

 : نظام "النهج الربعي"

ا من مجموعتين يصل  مادتينسيأخذ الطالب   •  مادة. لكل   طالب  15إلى عددهم  في وقت واحد، ويكونون جزء 

 . والتعلم عن بعد أيام في األسبوع، 3-2من التعليمات داخل الفصل  كمزيجتقديم الدورات  سيتم •

 . أسابيع 10في حوالي  نقطتين دراسيتين سيحصل الطالب على •

 قادمة:الخطوات ال

  .إلى نموذج رباعي الثانوية ساخطة العودة إلى المدر  شكيليعمل الموظفون حالي ا على إعادة ت

  أقصاه وفي موعد في أقرب وقت ممكن مراجعتةاالنتهاء من  بنموذج تقديم المواد الدراسية للمرحلة الثانوية حال سنقوم بمشاركتكم 

 . األسبوع المقبل

  "نية العودة إلى المدرسة ". من أهالي الطالب المشاركة في ملئ استبيان الخاص بــ  نرجو، حينذلك الحتى 

عودة  بشأن  الصائبقرار الالتخاذ  ونها المعلومات التي تحتاج كل  مللعائالت، ونريد أن نتأكد من أن لديك توتر األمر يسببنعلم أن هذا 

 . المقبل أيلولشهر في في التعلم عن بعد ، أو المشاركةفي المدرسة دراسةحضور شخصيا لللل( م)أطفالك مطفلك

 .بلاألسبوع المق االستبيانرابط و ةالنهائيالخطة ن أبش  معكمواصل  المستمر. سنت م ودعمك تعاونكم على مشكرا لك

سنواصل العمل عن كثب مع المتخصصين في الصحة العامة لدينا   كما طالبنا وعائالتنا وموظفينا على رأس أولوياتنا  سالمةتظل صحة و

 .إلى المدرسةصحة الجميع عند العودة سالمة ولضمان 

 مع تحياتي
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