
 

 

2020أخبار يمكنك االستفادة منها في ديسمبر    

 

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

  

   - األسر العزيزة
 

عاًما عاديًا! نعتقد أننا يمكننا أن نفترض أنك تشاركنا التطلع إلى عام   2020من المبالغة الشديدة أن نعد عام    نتمنى ديسمبر سعيًدا للجميع!
وقيام أولياء األمور بتقديم ما يدعم   Zoom نزال نحب مشاركة الطالب في مكالماتعلى أمل أن يكون عاًما أفضل لنا جميعًا! ال  2021

 .إنجاز األنشطة التعليمية. نحن نقدر كل ما تفعله للمشاركة معنا في تعليم طفلك
 

لواردة من منطقتنا  يناير. يُرجى االستمرار في قراءة جميع المراسالت ا  19للتذكير، نأمل العودة إلى نظام التعلم بالحضور الشخصي في  
التعلم اإللكتروني التعليمية استطالًعا بشأن  المنطقة  للبقاء على اطالع بمستجدات األمور. ترسل  بأولياء األمور في    التعليمية    7خاص 

ة أخرى للتعرف على خطتك إما بإرسال طفلك إلى المدرسة مر  تسير أمور التعلم اإللكتروني بالنسبة ألسرتك وأيًضا  ديسمبر لتحديد كيف
 .ديسمبر 14أو االستمرار معه في التعلم عن بُعد في يناير. يُرجى استكمال هذا االستطالع بحلول 

 
 -إليكم تذكيران

  
ينتظر المعلمون انضمام (  Zoom)  تطبيق  تذكر إبالغ المدرسة بغياب طفلك إذا لم يكن سيحضر إحدى جلسات  -  رجى الحضوري   .1

وال نريد إضاعة وقت التعلم في االنتظار إذا كان أحد األطفال "سيتغيب" في هذا   ،Zoom األطفال إلى الفصل على تطبيق
 .اليوم

 
نظًرا ألن المعلمين يحاولون تقييم تقدم طفلك، من المهم أن نتمكن من معرفة ما يستطيع طالبنا تحقيقه   -االعتماد على النفس .2

الوراء وتشجع طفلك على التلوين أو استخدام اللصق أو اإلجابة على سؤال أنفسهم. ال بأس أن تتراجع خطوةً إلى   معتمدين على
ال يهم بالنسبة لنا إذا كان الطفل    .Zoom )بشكل آمن بالطبع(، أثناء مشاركته في المكالمات على تطبيق أو إكمال مهمة بمفرده

نحن نتوقع حدوث ذلك إلى حد كبير! فهذه هي أو ال يقوم بالتلوين داخل الخطوط. في الواقع،    ال يعرف اإلجابات على األسئلة
 .مهاراته كمتعلم الطريقة التي يكتسب بها الثقة ويطور

 
نتمنى أن يبقى الجميع بصحة جيدة خالل هذا الوقت ويستمرون في ارتداء الكمامات وغسل أيديهم وتقييم األمور بشكل حكيم فيما يتعلق  

االستمتاع بموسم عطلة آمن يتمتعون فيه بصحة جيدة. كما هو الحال دائًما، يُرجى االتصال بنا أو  بالتجمعات والتباعد. نريد لجميع أسرنا  
 .إذا كان لديك أي سؤال أو مخاوف Class Tag إرسال بريد إلكتروني أو رسالة عبر تطبيق

 
 منسقة مركز الطفولة المبكرة  - جينا فيسك

 

 ....نظرة إلى األمام

 

تطبيق    -ديسمبر  8 عبر  اللغة  ثنائيي  األمور  ألولياء  االستشارية  اللجنة  الرابط:    -Zoomاجتماع  اللجنة إليكم  اجتماع  إلى  الدعوة 

سيتم إدخال اسم كل شخص مشارك في السحب على بطاقات   Zoomعبر تطبيق  (  BPACاالستشارية ألولياء األمور ثنائيي اللغة )

 دوالًرا. 25هدايا بقيمة 

 

 الموعد المحدد إلجراء استطالع التعلم اإللكتروني الخاص بالمنطقة التعليمية )يُرجى التحقق من بريدك اإللكتروني( -ديسمبر  14

 

 مساء الخاصة بكل من ستاتشوالك وكوفاي ونيلسون. 6:00مساًء إلى  3:00استالم حقيبة التعلم من  -ديسمبر  17

 

 ال يوجد تعلم مباشر. استالم حقيبة التعلم- اليوم غير المتزامن )لوحة االختيار فقط( لمرحلة ما قبل المدرسة فقط -ديسمبر 18

 صباًحا الخاصة بكل من ستاتشوالك وكوفاي ونيلسون.  10:30صباًحا إلى  8:30من 

 

 126عطلة مدرسية لطالب المنطقة التعليمية -العطلة الشتوية -يناير 5ديسمبر إلى  23من 

 

 إلى التعلم اإللكتروني 126يعود جميع طالب المنطقة التعليمية  -يناير 6

 

 عطلة مدرسية/يوم االحتفال بذكرى مارتن لوثر كينج  -يناير 18

 

 يوم الخاص بتحسين مدرسة المنطقة التعليميةعطلة مدرسية لطالب مرحلة ما قبل المدرسة/ال-يناير 20

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 المساعدة في استخدام التكنولوجيا 

ال إذا كنت تواجه مشكالت مع التكنولوجيا، يُرجى النقر على هذا الرابط، والموجود أيًضا على الموقع اإللكتروني للمنطقة التعليمية، إلرس 

ترقب أيًضا األيام التعليمية ألولياء األمور   .126مكتب المساعدة في استخدام التكنولوجيا بالمنطقة التعليمية    انقر هنا:  "بطاقة" للمساعدة.

فلك، يمكنك سؤال المعلم أو االتصال في الفترة القادمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا. إذا كانت لديك أي أسئلة عامة حول البرامج التي يستخدمها ط

 بمكتبنا للحصول على المساعدة. 

https://drive.google.com/file/d/1Gs7DPSLDKBeCoCIYwh2P5o73pcAP7Qvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs7DPSLDKBeCoCIYwh2P5o73pcAP7Qvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs7DPSLDKBeCoCIYwh2P5o73pcAP7Qvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs7DPSLDKBeCoCIYwh2P5o73pcAP7Qvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs7DPSLDKBeCoCIYwh2P5o73pcAP7Qvp/view?usp=sharing
https://www.dist126.org/technology/form


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع فيديو لكيفية الوصول إلى لوحات االختيارات - Loomإليك رابط لوحة االختيارات من 
 

 

 

 

 

 ؟Ready Rosieما هي أداة 

تتماشى مع منهجنا اإلبداعي. إنها أداة لدعم أولياء األمور وتحتوي   Ready Rosieأضاف برنامج مرحلة ما قبل المدرسة أداة تسمى  

 Readyعلى مقاطع فيديو سريعة وأنشطة يمكنك القيام بها في المنزل. أرسل معلم الفصل الخاص بطفلك رمز الفصل لالنضمام إلى  

Rosie  مقطع فيديو قصير لمشاهدته لمعرفة المزيد عن  . إذا لم تكن قد فعلت هذا بعد، يُرجى االنضمام أو طلب الرمز مرة أخرى. إليك

 You Tubeعلى موقع  Ready Rosieمقطع فيديو ألداة <----! انقر هناReady Rosieأداة 

 

 خاصة بمرحلة ما قبل المدرسة   Ready Rosieقائمة تشغيل ألداة    - سةفيما يلي قائمة تشغيل موصى بها ألسرنا في مرحلة ما قبل المدر

 

 

 خاصة بمرحلة ما قبل المدرسة Ready Rosieقائمة تشغيل ألداة -فيما يلي قائمة تشغيل موصى بها ألسرنا في مرحلة ما قبل المدرسة

 معلومات االتصال والغياب الخاصة بمرحلة ما قبل المدرسة 

 

 :بُعد، يجب عليك االتصال بالعاملين في خط الحضور على رقميُرجى تذكر أنه إذا لم يكن طفلك قادًرا على المشاركة في التعلم عن 

اطبع هذه الصحححححيفة المفيدة المكونة من صححححفحة واحدة للرجوع إليها لمعرفة أرقام الهاتف المهمة  .(2) الخيار رقم(  0490-631-708)

 الخاصة بمركز الطفولة المبكرة.

 صحيفة المعلومات المهمة

https://www.loom.com/share/8351328e63d14beb9d3fddcc34ad8504
https://www.youtube.com/watch?v=6jq3QOj-Lkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6jq3QOj-Lkg&feature=youtu.be
https://app.readyrosie.com/en/playlists/250490?utm_content=playlist-250490-link&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=rr-playlist
https://drive.google.com/file/d/1ocEAj7oXlWJ_yXWUOp6Eq6ZBt_th_3SQ/view?usp=sharing

