
  
ي طالب وعائالت

  ،  North Salem High School أعزائئ
  

ي هذا 
وسات و�بقاء مدارسنا مفتوحة. ير�ب العلم أنه �ف ي   إصابةال توجد حالة  الوقت،نحن نبذل قصارى جهدنا إلبطاء انتشار الف�ي

�ف
ي التعل�م التعل�م�ة مدرستنا أو منطقتنا 

ء شهدناە �ف ي
ا   العام،. ما �حدث اليوم ال �شبه أي �ث ونحن نعمل ��عة التخاذ قرارات. وفق�

ي الوقت   لدينا، للتوجيهات الجد�دة من الحا�م براون وتوص�ات السلطات الصح�ة المحل�ة 
تم إلغاء جميع األ�شطة هذا المساء. �ف

، ف    ذلك،ومع  األ�شطة؛ لة هذە من غ�ي المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جدو  الحا�ي كائنا المحليني ،بينما نواصل العمل مع �ث ف   والدوليني
ي إخطارك عند اتخاذ القرارات

 .سنستمر �ف
  

ي  ي الوقت  هذا   ماذا �عيف
،لنا؟ �ف  :ول�ن �مكن أن �متد أ��� إذا تغ�ي التوج�ه  أب��ل، 8ما ��ي ساري المفعول حيت  الحا�ي

و  التجمعات غ�ي يتم إلغاء جميع  • عات  �شطةوالتجمعات المدرس�ة وأ  اآلباء،ر�ة مثل اجتماعات نادي ال�ف     .جمع الت�ب
ف  االجتماعاتيتم إلغاء جميع  •     .الشخص�ة لآلباء والمعلمني
ي إعادة جدولة أو استكشاف خ�ارات مثل  •

ي أي حفل. نحن نبحث �ف
 Facebook ف�سبوك مبا�ث  ال �مكننا السماح للجمهور �ف

Live.    
    .الرعا�ة قبل و�عد المدرسة دون انقطاعستستمر  •
  .�مكن أن �ستمر نوادي وأ�شطة ما بعد المدرسة ول�ن بدون مشاهدين •
    .تم إلغاء جميع التجمعات المدرس�ة •
 . ، ول�ن �جب أن تتم عن ط��ق الف�ديو أو الهاتف قدر اإلمكان (IEP) ستستمر اجتماعات برنامج التعل�م الفردي •
   .درس�ةحالت المتم إلغاء جميع الر  •
    .تم إلغاء المدرسة الخارج�ة •
    .ئ�ةمسا ال�مكن أن �ستمر معارض ال�تاب خالل النهار. لن �كون لدينا أي معارض ال�تاب  •
مون    ذلك،قد �ستمر األحداث القائمة ع� القبول مثل ألعاب القوى. ومع  • ف ي هذە األحداث. نحن مل�ت

لن �سمح ألي متف�ج �ف
ي  

ي العمل �ف
بالحفاظ ع� مدارسنا مفتوحة وآمنة. إن سالمة وصحة ورفاه�ة طالبنا وموظفينا �ي أول��تنا القصوى. سنستمر �ف

ي وتعط�ل المدارس والطالب وس التا�ب ا�ة وث�قة مع سلطات الصحة العامة للحد من انتشار الف�ي    .�ث
  .(DisneyWorld مثل رحالت عطلة ال��يع إ�) األحداث خارج المدرسة تم إلغاء  •
ف  األ�شطة ال��اض�ة للقاعات المغلقة �مكن أن �ستمر •  .ول�ن بدون متفرجني
ف  لأل�شطة ال��اض�ة لذوي االحت�اجات الخاصة�مكن  •  .أن �ستمر ول�ن بدون متفرجني
 .تم إلغاء رقصات المدرسة والحفالت الموس�ق�ة •
 .SAT ستواصل اختبارات •
 .ستستمر مدرسة السبت •

  
  

ات اإلخبار�ة وقنوات التواصل   ستط�ح،نعلم أن الم��د من األسئلة  وسنج�ب عليها بأ�ع ما �مكن. تأ�د من االطالع ع� الن�ث
ي المنطقة للحصول ع� أحدث المعلومات حول العمل�ات

  .االجتما�ي �ف
  

  شكرا ل�م. 
 


