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الطلبة:

نحن ملتزمون باطالعكم على المعلومات حال توفرها .وحيث تستمر االمور في التطور يوميًا مما
يدعونا إلى ضرورة بقاءنا متابعين .سنستمر في العمل على تزويدكم باحدث المعلومات خالل فصل
الصيف.نحن ماضين قدما وشاكرين صبركم وسعة صدركم ودعمكم المستمر .
تخرج ا لطلبة للعام الدراسي :2020من المقرر مبدئيًا اجراءحفل التخرج لطلبة الدراسة لعام  2020يوم
الجمعة الموافق  24يوليو  ، 2020الساعة  7:00مسا ًء ,وفي حالة سوء االحوال الجوية(االمطار)سيكون
يوم الجمعة الموافق  31يوليو  2020هو اليوم البديل ..سيتم تزويدكم بالتفاصيل النهائية للحفل لجميع
خريجي الدراسة الثانوية وعائالتهم من قبل إدارة المدرسة الثانوية المركزية خالل أالسبوع االول الموافق
 29من يونيو ,2020وفي هذة الفترة سنكون نحن في انتظارتوجيهات مركز السيطرة على االمراض
وكذالك توجيهات السيد المحافظ السيد نورثمان للموافقةعلى الوقت الذي حدد.وكما يجب أن تتم الموافقة
شكرا لكم على سعة صدركم  ،نحن نعمل على ان يكون
على جميع الخطط من قبل إدارة الصحة اإلقليمية.
ً
االحتفال بمستوى نجاحات طلبة 2020
انتقال طلبة الصف السابع للمرحلة التالية  :تم تحديد موعد مراسيم االحتفال لكال المدارس االبتدائية خالل
األسبوع الذي يبدأ في  22يونيو  .2020وستقيم مدرسة لوسون ماريوت االبتدائية بحفل الترقية يوم الثالثاء
 23يونيو  2020الساعة  7:00مساا ًء.و مدرسة كنك وكوين اإلبتدائية قد حددت يوم الخميس  25يونيو
 2020الساعة  7:00مسا ًء .تسلمت عائالت الطالب ا لذين تم ترقيتهم اي انتقالهم الى الصف الثامن كل
التفاصيل التي تتعلق بتنظيم هذا الحدث عبر البريد في األسبوع الماضي .إذا لم تتلقى الرسالة  ،فيرجى
االتصال بادارة المدرسة.
نشكركم مقد ًما على اتباع اإلرشادات المقدمة من مركز السيطرة على األمراض واستمرار تجاوبكم معه
خالل هذا االحتفال
خدمة االنترنت :سيستمر كل من الطالب وعائالتهم في الوصول والتمتع بخدمت النترنت وفي جميع
المدارس من نقاط اتصال تقع خارج المبنى وهي متوفرة من االثنين الى الجمعة من الساعة الخامسة
مساءا حتى الثامنة مساءا وايام السبت واالحد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا .
توزيع الوجبات الغذائية .سيستمر برنامج توزيع االغذية من قبل فريق كنك وكوين للتغذية المدرسية ,
وسيتم التوزيع اليام االثنين والخميس من الساعة  11صباحا حتى الساعة  12ظهرا .في المواقع
المخصصة وتستمر حتى  30يونيو  .2020والمواقع هي دائرة اطفاء الحريق كنك وكوين الجنوبية ،
مدرسة كنك وكوين االبتدائية  ،المدرسة الثانوية المركزية  ،مدرسة لوسون-ماريوت االبتدائية ودائرة
اطفاء الحريق كنك وكوين الشمالية .واعتبارا من  1يوليو  2020وحتى  31يوليو  ،2020سيتم توزيع
الوجبات في مواقع المدرسة فقط
.

دعم التعليم الخاص :اي اسئلة لديك تتعلق بالتعليم الخاص يرجى االتصال بالسيدة ستيفاني المبريشت على
البريد االلكتروني
,slambrecht@kqps.netمديرة التربية الخاصة.
مباني المدارس :ستكون كل مباني مدارس كنك وكوين مغلقة أمام الجمهور ,وسيتم مراعاة ساعات العمل
للموظفين األساسيين من االثنين إلى الخميس من الساعة  9صبا ًحا حتى  3مسا ًء .حتى  30يونيو .2020
اعتبارا من  1يوليو  ،2020ستكون ساعات العمل في المدارس من الساعة  9:00صباحا وحتى4:30
و
ً
مسااء.وسيعمل جميع الموظفين االساسيين في اتباع توصيات و توجيهات مركز السيطرة على االمراض
المتعلقة بالصحة والسالمة.
 .يرجى االتصال أو إرسال بالبريد إلكتروني إلى مدرسة طفلك الي

استفسار.

مكاتب االقسام :ستكون ساعات عمل المكتب الرئيسي من  9:00صبا ًحا حتى  3:00مسا ًء  ،من االثنين
اعتبارا من  1يوليو  ، 2020ستكون ساعات العمل في المدرسة من
إلى الخميس حتى  30يونيو .2020 .و
ً
 9:00صبا ًحا حتى  4:30مسا ًء .يرجى االستمرار في التواصل عبر البريد االكتروني او الهاتف ,وسيقوم
الموظفون واالداريون باالجابة باسرع مايمكن .
يرجى علمكم بان مبنى المحاكم في مقاطعة كنك وكوين ستبقى مغلقة الى اشعار اخر .
االتصاالت:
سيستمر القسم في االعتماد على نظام سكول ماسنجر كوسيلة اساسية للالتصال ,وسننشر ايضا معلومات
على صفحة القسم على الفيس بوك والموقع االلكتروني  .من فضلك ال تتردد في التواصل مع ادارة المدرسة
لطرح األسئلة من خالل البريد االلكتروني
)(ccarter@kqps.net
وسنوافيكم باي معلومات جديدة في اسرع وقت

ممكن.

أنني شاكرة وممتنة جدًا للطالب والموظفين وأولياء األمور واألوصياء .انا اعلم أن األشهر العديدة الماضية
لم تكن سهلة لكننا تجاوزناها معًا .كان التحدي المتمثل في تعليم طالبنا خارج قاعات الدراسة والتواصل مع
أمرا عظيماا
المعلمين عن بُعد ً
نشكركم مرة أخرى على دعمك المتواصل وصبركم حيث عملنا من خالل نهاية غير مسبوقة للعام الدراسي.
نحن نفكر فيكم كل يوم ونأمل أن تكونوا بخير.
استمتعوا بالصيف
أتمنى لكم كل خير

د .كارول بي كارتر

