اعزائي عوائل الطلبة :
بينما نستعد إلنهاء العام الدراسي  ، 2020-2019نأمل أن يتمتع جميع الطالب والعائالت بصحة جيدة وأن يكونوا قد حققوا نجا ًحا في أنشطة التعليم.
بالنسبة الى المعلومات والتوصيات فيما يخص ,تسليم المستلزمات التعليمية  ،االجتماع االفتراضي(عبر وسائل التواصل المرئية والسمعية) بين اآلباء
والمعلمين  ،فعاليات تخرج طالب الدراسة الثانوية لسنة  2020وعملية انتقال طالب الصف السابع للمرحلة التالية,ومالحظة التغييرفي جدولمواعيد
توزيع الوجبات لالسبوع الذي يبداء في  25مايو 2020
كما مبين ادناه:
تسليم المستلزمات التعليمية  :يكون موعد تسليم المستلزمات التعليمية في يوم  27و 28مايو(ايار)  .2020سيتم توفير حاويات عند مدخل كل مدرسة
لوضع واستالم المستلزمات التعليمية  .في يوم ال 27من مايو( ايار) ابتداء  9صبا ًحا إلى  2مسا ًء ,و يوم  28مايو  2020من  4مسا ًء إلى  6مسا ًء ،
الرجاء وضع هذه المستلزمات في الحاوية المناسبة والخروج من موقف السيارات .نطلب منك اتباع إرشادات مركز السيطرة على األمراض بما يخص
االلتزام في تطبيق التباعد بين االشخاص وذلك عن طريق االنتظار ,فإذا كان هناك شخص يودع مستلزماته التعليمية في الصندوق ,يرجى االنتظار
لحين عودته الى سيارته وذلك قبل مباشرتك بتسليم مستلزماتك وايداعها بالصندوق .إذا لم تتمكن من اجراء ذلك في التواريخ المحددة ،سنوفر
صناديق الستالم المستلزمات في كل مدرسة في  1يونيو(حزيران) ولغاية  4يونيو(حزيران)  2020من  9صبا ًحا حتى  3مسا ًء .قد يقوم طالب
المدرسة الثانوية بتسليم المستلزمات في المدرسة االبتدائية األقرب إلى محل إقامتهم .يُرجى التأكد من وضع ملصق على الرزمة مبينا اسم الطالب
ومرحلته الدراسية ووضعها في الحاوية المناسبة .سيتم وضع التوجيهات المطلوبة لذلك على الصناديق.
االجتماع االفتراضي(عبر وسائل التواصل المرئية والسمعية) بين أولياء األمور والمعلمين
اجتماع المدارس االبتدائية  -يعقد المعلمون االجتماع مع أولياء األمور حتى  22مايو .إذا كنت ترغب في عقد االجتماع ولم يحدد موعدًا فيرجى إرسال
رسالة بريد إلكتروني أو رسالة إلى معلم طفلك عن طريقDojo

اجتماع المدارس الثانوية  -إذا كان لدى الطالب أسئلة محددة  ،سيعقد المعلمون خالل "ساعات العمل" من الساعة  11:00صبا ًحا .حتى  1:00مسا ًء
ولغاية  22مايو  .2020وخالل هذه الساعات  ،سيتمكن الطالب وأولياء األمور من طرح األسئلة باستخدام البريد .عناوين البريد اإللكتروني للمعلمين
والموجودة على صفحة الموقع االلكتروني الخاص بالموظفين والنقر على رابط دليل اإللكتروني

 KQPSثم النقر على  CHSالخاص بالموظفين .
التخرج لطالب سنة  :2020من المقرر مبدئيًا اجراءحفل التخرج لطالب سنة  2020يوم الجمعة  24يوليو  2020و 31يوليو  .2020وستقدم إدارة
.المدرسة الثانوية المركزية المزيد من المعلومات التفصيلية خالل أالسبوع االول في  25مايو 2020

احتفال تخرج طالب الدراسة الثانوية في  5يونيو  :2020في  5يونيو  ، 2020سنقوم باجراء احتفال كبير في المدرسة الثانوية المركزية .سيقام هذا
االحتفال في موقف السيارات األمامي بالمدرسة .سيتم تخصيص مكان لكل طالب الدراسة الثانوية إليقاف مركبته المزينة .سيُطلب من الجمهورالحضور
بين الساعة  6:30مسا ًء 7:30 - .مسا ًء إلظهار دعمهم للطالب .سيتم تقديم وجبة صغيرة لكل طالب .يراعى التباعد االجتماعي وتدابير الوقاية األخرى
فهي مهمة للغاية خالل هذا الحدث .سيتم إرسال المزيد من المعلومات إلى كل طالب الدراسة الثانوية والحضور في غضون األيام القليلة القادمة.

ترقية طالب (الصف) السابع :سيتم تقديم المعلومات خالل أالسبوع االول من  25مايو 2020

حفل االحتفال بانتقال طالب الروضة الى المرحلة التالية .سيتم تأجيل حفل انتقال طالب الروضة حتى عودة الطالب في الخريف.و سيتم تقديم التفاصيل
.قبل افتتاح العام الدراسي 2021-2020
خدمة االنترنت :ستستمر خدمة االنترنت للطالب وعوائلهم في جميع المدارس .سيتم تخصيص مناطق محددة خارج كل مبنى ولاليام من االثنين إلى
.الجمعة من الساعة  5مسا ًء حتى  8مسا ًء والسبت واألحد من الساعة  8صبا ًحا حتى  8مسا ًء.
برنامج توزيع الوجبات ، :سيواصل برنامج توزيع الوجبات من قبل فريق التغذية ابتداء من يوم الثالثاء  26مايو  2020والخميس  28مايو .2020
وخالل األسبوع األول من يونيو  ، 2020سيتم توزيع الوجبات لكل يوم من االثنين والخميس من  11: 00ص حتى الظهر .وتستمرحتى  11يونيو.
دائرةالحريق كنك وكوين الجنوبية,المدرسة الثانوية المركزية,مدرسة كنك وكوين االبتدائية ، ,مدرسة لوسون-ماريوت االبتدائية
وفي المواقع التالية:
وإدارة حريق كنك و كوين الشمالية.
رصيد الفصل الدراسي للمدارس الثانوية:
سيتم منح الطالب الرصيد االساسي لدورات التي يلتحقون بها حاليًا إذا أكملوا بنجاح معظم المتطلبات االساسية المطلوبة  ،بما في ذلك تلك التي تعد
ضرورية للنجاح في الدورات الدراسية الالحقة.
التحقق من رصيدالطالب في المدارس الثانوية:
وزارة التعليم األمريكية وضعت متطلبات االعتماد للعام الدراسي  .2020-2019ونتيجة لذلك  ،وافقت وزارة التعليم في فرجينيا على إلغاء تقييمات
معايير التعليم في ربيع  .2020وينطبق هذا على الطالب الذين يسعون للحصول على الدبلوم أو دبلوم متقدم.
دعم التعليم الخاص:
أي أسئلة لديك تتعلق بالبرنامج اتصل على الخاص ) (slambrecht@kqps.netبالسيدة ستيفاني المبريشت  ،مديرة التعليم الخاص

بنايات المدارس:
ستبقى جميع المدارس مغلقة  ,وستعمل دائرة شوون الموظفين لاليام االثنين ,االربعاء والخميس من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر.
وسيستمر جميع الموظفين األساسيين في اتباع البروتوكوالت والتوصيات الخاصة بالتباعد االجتماعي والنظافة الشخصية وكما سيستمركادر الصحة
والسالمة في مراقبة ذالك .لالستفسار يرجى االرسال عبر البريد االكتروني او االتصال تلفونيا لمدرسة طفلك.
مكاتب االقسام :ستكون ساعات عمل المكتب الرئيسي  9:00صبا ًحا  2:00 -مسا ًء  ،االثنين واألربعاء والخميس خالل أالسبوع االول  25مايو .2020
اعتبارا من  1يونيو  2020ستكون ساعات عمل المكتب الرئيسي  9 :00ص إلى  3:00م  ،من االثنين إلى الخميس .يرجى االستمرار في التواصل
و
ً
عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف وسيجيب الموظفون واإلداريون بأسرع ما يمكن.
التواصل :خالل اإلغالق المطول  ،سيستمر القسم في االعتماد على الماسنجر الخاص بالمدرسة باعتباره الوسيلة الرئيسة لالتصال,وكما اننا سنعمل
عل نشر المعلومات على صفحتنا في الفيس بوك والموقع االلكتروني .الرجاء ال تتردد في التواصل مع مدرستك لطرح األسئلة من خالل البريد
االكتروني او لي على
ccartter@kqps.net
وسنعلمكم باي تغييرات او تعليمات وبالسرعة الممكنة.

شكرا لكم على دعمكم المستمر وصبركم بينما نواصل العمل من خالل توفير استمرارية التعليم لطالبنا .نحن نفكر فيكم كل يوم ونأمل أن تكونوا بخير.
ً
ً
يُرجى االستمرار في التواصل مع معلم طفلك أوالمدير أ إذا لزم األمر .استمتع بعطلة نهاية األسبوع وكما هو الحال دائم

د .كارول بي كارتر

