
 أعزائنا عوائل كاهون فالي:
 

 أننا افتقدناكم جمیعا. یبدو أن هذا الجملة نسمعها في كل مكان ... "أفتقد طالبي" ، "أفتقد معلمي" ، "أفتقد أصدقائي" ... ونحن
 بالتأكید نفتقدكم ایضا. نمر اآلن بأسبوعنا الثاني من إغالق المدرسة وأنا أكتب لكم هذه الرسالة ألعطیكم بعض التحدیثات.

 
 نحن ندرك أن هذا الوضع قد تسبب في تعطیل مجرى حیاتنا وأن بقاء الطالب في المنزل بشكل غیر متوقع یمكن أن یكون

 صعًبا للعدید من العائالت. ان مدرسینا وموظفي مدارسنا یتواصلون مع اطفالكم إلجراء اتصاالت شخصیة والتأكد من
 سالمتهم باإلضافة إلى تطوعهم في مدارسنا لتقدیم وجبات إفطار وغداء مدرسیة ومجانیة. ستستمر مدیریتنا في تقدیم وجبات

 الطعام خالل العطلة الربیعیة باستثناء یوم الجمعة 10 نیسان الذي هو عطلة رسمیة.
 

 لم یقرر محافظ كالیفورنیا لحد اآلن اذا تبقى المدارس في كالیفورنیا مغلقة حتى نهایة العام الدراسي ولكن توقًعا إلمكانیة تنفیذ
 هذا القرار یستعد موظفونا لتوفیر التعلم عن بعد عبر اإلنترنت. تعتزم مدیریة كاهون فالي استخدام التعلم عن بعد الى ان

 تصبح العودة الى المدارس آمنة لطالبنا وموظفینا.
 

 مصادر التعلم عبر اإلنترنت للطالب متوفرة على الموقع www.cajonvalley.net األسبوع من األثنین 23 آذار
 ومواد تكمیلیة للطالب قابلة للطبع متوفرة خالل العطلة الربیعیة.

 توزیع المواد التكمیلیة القابلة للطباعة في المدارس. األسبوع من األثنین 30 آذار
 التطویر المهني/ التخطیط لخطة التعلم عن بعد.

 العطلة الربیعیة لمدارس كاهون فالي- توفر التعلیم المهني االختیاري المدفوع الفترة من 6-17 نیسان
 سیستمر توزیع الغداء بدعم من المتطوعین

 العودة إلى المدرسة أو األستمرار في التعلم عن بعد.  األسبوع من األثنین 20 نیسان
 

 ان مدیریتنا محظوظة اذ اننا على مدار السنوات الست الماضیة نمتلك أجهزة الكروم بوك لكل طالب واألدوات الرقمیة التي
 تستخدم بانتظام من قبل الطالب من صف الروضة وحتى الصف الثامن. تم تصمیم مبادرتنا التعلیمیة المختلطة التي بدأناها في

 عام 2014  على أساس إتاحة المزید من الوقت للمعلمین والطالب للتواصل معا بشكل فردي وفي مجموعات صغیرة. نحن
 نحب عبارة "تكنولوجیا أقل … بشریة أكثر". لدینا أدوات تعلیمیة مذهلة ومناهج حدیثة إلعداد أطفالنا لیكونوا سعیدین ویكّونوا

 عالقات صحیة وعمل مربح في المستقبل. ولكن السر وراء كل هذا العمل كان وسیظل دائًما معلمینا. إن المتابعة والتواصل
 وتعزیز العالقات مع طالبنا سیظل محور عملنا.

 
TED Ed) سیشمل التعلم عن بعد قائمة الواجبات للمهارات األساسیة، الدروس، والمنهج الحدیث في مدیریة كاهون فالي 

 World of Work ، علوم الكمبیوتر، والتعلم االجتماعي العاطفي). سنكون قادرین على مراقبة مشاركة الطالب وتقدمهم
 عن طریق األدوات التكیفیة للكمبیوتر، مع األخذ بنظر األعتبار الحاجة إلى الراحة واللعب وممارسة الریاضة ووقت األسرة

 لجمیع أعضاء مجتمعنا.
 

 من أجل استكمال فرص التعلم لجمیع طالبنا ذوي اإلعاقات سیقوم منسق البرنامج الخاص بكل طالب له خطة 504 و/ أو
 خطة التعلیم الفردیة بدعم خیارات التعلم عن ُبعد المقررة من قبل المدیریة والتواصل مع أولیاء األمور مباشرًة لمناقشة
 الخدمات التكمیلیة المتاحة. قد تشمل الخدمات التكمیلیة، على سبیل المثال ال الحصر، االستشارة التي یقدمها األخصائي

 التربوي للطالب لتكییف و/ أو تعدیل منهاجه الدراسي بناًء على االحتیاجات الفردیة للطالب وبالتشاور مع مقدمي الخدمات
 ذات الصلة. في بعض الحاالت ، قد یكون تقدیم الخدمات ذات الصلة من خالل الخدمات البدیلة عندما یكون ذلك ممكًنا بما

 یتوافق مع التباعد االجتماعي (الحفاظ على مسافة 6 أقدام بین كل شخص) وبما یتفق مع األولویة القصوى للمدیریة في
 الحفاظ على سالمة الطالب والمدرسین ومقدمي الخدمات. المزید من المعلومات حول الخدمات التكمیلیة للطالب ذوي اإلعاقة

 سنوفرها لكم قریًبا.
 

 بینما نتوقع من الطالب تسجیل الدخول كل یوم وبذل قصارى جهدهم إلكمال قوائم الواجبات الخاصة بهم ، نود أیًضا أن یأخذ
 الطالب والمعلمون فترات راحة ویقضون بعض الوقت مع أحبائهم ویمارسون الریاضة ویحصلون على بعض الهواء

  النقي مع الحفاظ على "التباعد االجتماعي" الذي توصي به الحكومة الفیدرالیة والوالیة والمسؤولین المحلیین.
 



 سیتواصل المعلمون مع كل واحد منكم لتحدید أفضل الطرق للعمل مع العائالت. نحن نؤكد على اعتماد قدًرا كبیًرا من
 المرونة من أجل احترام الضغط والتحدیات الفردیة التي نواجهها جمیًعا في هذا الوقت.

 
 نحن نرید أن یستمتع الجمیع بفترة األستراحة أثناء العطلة الربیعیة (من 6 إلى 17 نیسان) حیث لن تكون هناك مهام أو

 واجبات متعلقة بالمدرسة خالل هذا الوقت. تتوفر رزم اختیاریة تحتوي على مواد القراءة والریاضیات المطبوعة للعائالت
 التي لها الرغبة بالحصول علیها.

 
 شكرا لكم جمیعا لدعم طالبنا ولبعضنا البعض. نحن نبذل قصارى جهدنا لخلق بیئة روتینیة آمنة ومحبة للشباب في حیاتنا.

 اتمنى للجمیع صحة جیدة وأعلموا اننا سنتغلب على الفایروس في النهایة.
 

 تقبلوا فائق شكري وتقدیري.
 

 الدكتور دیفید میا شیرو - المشرف العام للمدیریة
 
  

 
  
 
 


