
 مدرسة براينت اإلعدادية
  

  ٢٠٢٠أغسطس  \آب  ٢٤
  

 أولياء األمور و / أو األوصياء األعزاء ،
  

لتنظيم بداية العام  أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم باإلجازة الصيفية وأن تكون أسركم بخير. لقد عملت أنا والسيدة طرفة بجد خالل األسابيع القليلة الماضية
ة طفلك "المدرسية" أكثر فعالية وأكثر صرامة. سوف نجتمع مع المعلمين في وقت الحق من الدراسي. على عكس فصل الربيع ، نأمل أن نجعل تجرب

ببداية العام  هذا األسبوع من أجل التطوير المهني ومناقشة المكونات الحيوية األخرى للعام الدراسي. سنواصل إطالع عائالتنا على المعلومات المتعلقة
 الدراسي عند االنتهاء من هذه التفاصيل.

  
ندرك أنه في ظل الظروف العادية ، نشجع اآلباء على االستمرار في المشاركة والعمل معنا لدعم نمو أطفالهم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي. نحن 

كبيًرا في تعليم من أجل تحقيق النجاح في المدرسة ، يحتاج األطفال إلى دعم من المنزل والمدرسة. نحن نعلم أن الشراكة القوية معكم ستحدث فرقًا 
  طفلكم.

  
 أود أن أقدم لكم عدًدا من المستجدات المتعلقة بالمدرسة لهذا الخريف:

  
          ، فسوف يقوم القطاع التعليمي بمشاركة المعلومات مع كل مشارك قريبًا. برنامج التعلم االفتراضي إذا اخترت انضمام طفلك إلى ● 

  
أغسطس. إذا لم تتمكن   آب ٢٧يوم الخميس ،   رابط تواصل ألهل - ParentConnectستتاح جداول الطالب ألولياء األمور من خالل ● 

الهاتف رقم:   الخاص بك ، يرجى االتصال بمكتب براينت الرئيسي على ParentConnect  من الدخول إلى حساب رابط تواصل األهل
شخص ما في الحصول على معلومات اسم المستخدم وكلمة المرور. يمكن للطالب أيًضا الحصول على  وسيساعدك  ( ٣١٣) ٨٢٧ -٢٩٠٠

        .StudentConnectها الدراسي من خالل \نسخة عن برنامجه
  

العام الدراسي عبر اإلنترنت )برنامج التعلم االفتراضي أو برنامج التعلم عن بُعد( ، فقد تمت صياغة بعض توقعات   نظًرا لبدء جميع الطالب● 
التعلم للطالب وأولياء األمور. ستساعد هذه التوقعات في تحديد ما ستبدو عليه الدراسة عبر اإلنترنت للطالب. يرجى النقر على الروابط 

        ت مع طفلك.لقراءة ومراجعة هذه التوقعا
        توقعات األهل )اإلنجليزية و العربية(○ 
        توقعات الطالب )اإلنجليزية والعربية(○ 
        توقعات تغطية الوجه )االنجليزية والعربية(○ 

  
نا بإنشاء جدول زمني يومي يتبعه الطالب والمعلمين. سوف يساعد هذا الجدول من أجل جعل العام الدراسي أكثرصالبة وفائدة لطالبنا ، قم● 

المعلمين على تقديم دروس يومية للطالب وتنسيق األنشطة التعليمية المهمة األخرى )العمل ضمن مجموعات صغيرة ، والعمل الفردي ، 
لتقديم التعليمات للطالب كل صباح من  (Zoom)  منصة زوومواالتصاالت بين الوالدين ، وما إلى ذلك(. باختصار ، سيستخدم المعلمون 

صباًحا ؛ سيتم تفقد حضور الطالب في كل حصة. سيتم تقديم شرح أكثر تفصيالً في وقت الحق بخصوص  ١١:  ١٠إلى   ٨: ١٥الساعة 
        مختبرات التعلم وأشكال الدعم األخرى للطالب.

        جداول الصف السابع والثامن○ 
        جدول الصف السادس○ 

  
 سيكون المطبخ في مدرسة براينت مفتوًحا ويقدم الطعام للطالب خالل العام الدراسي. في هذا الوقت ، من المقرر أن يقدموا وجبات اإلفطار● 

طريقة االستالم من على جانب الرصيف يوًما واحًدا كل أسبوع. سوف نشارك تواريخ وأوقات إنتهاء هذه الخدمة والغداء للطالب باستخدام 
        مع أولياء األمور الحقاُ.

  
عند تفعيل هذه المنصة سيتمكن جميع أصحاب المصلحة من الوصول  .Schoology \اشترت المنطقة نظاًما إلدارة التعلم يسمى سكولُجي ● 

لمؤتمرات الفيديو  Zoom  \الدروس اليومية والمعلومات المهمة األخرى من مكان واحد. باإلضافة إلى ذلك ، سنستخدم منصة زووم  إلى
          التي ستوفر مساحة آمنة مطلوبة بشدة لمجتمع التعلم لدينا.

  
        سبتمبر(:\أيلول  ٣-س أغسط \آب ٣١لألسبوع الدراسي األول )المؤقت إليكم في ما يلي الجدول الزمني ● 

 

 

 

 التاريخ الجدول الزمني للطالب
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أول يوم في المدرسة. سوف يتبع الطالب جدولهم الزمني ويلتقون بمعلمهم من خالل مكالمة جماعية عبر الفيديو 
  )زووم(.

 \آب ٣١االثنين 
  ٢٠٢٠أغسطس 

الب الصف السادس على المواد )كتاب الرياضيات ، كتاب األدب ، إلخ( عبر المرور بالسيارة قرب سوف يحصل ط
 صباًحا ١١: ٣٠-   ٨: ٣٠المدرسة واستالم الكتب. سيتم ذلك من الساعة 

  
 سوف يستمر طالب الصفين السابع والثامن في متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم من خالل مكالمة

 جماعية عبر الفيديو )زووم(

 \أيلول  ١الثالثاء 
  ٢٠٢٠سبتمبر 

سوف يحصل طالب الصف السابع على المواد )كتاب الرياضيات ، كتاب األدب ، إلخ( عبر المرور بالسيارة قرب 
 صباًحا ١١: ٣٠-  ٨: ٣٠المدرسة واستالم الكتب. سيتم ذلك من الساعة 

متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم من خالل مكالمة سيستمر طالب الصف السادس والثامن في 
 جماعية عبر الفيديو )زووم(.

 

 \أيلول   ٢األربعاء 
  ٢٠٢٠سبتمبر 

سوف يحصل طالب الصف الثامن على المواد )كتاب الرياضيات ، كتاب األدب ، إلخ( عبر المرور بالسيارة قرب 
 صباًحا ١١: ٣٠-  ٨: ٣٠المدرسة واستالم الكتب. سيتم ذلك من الساعة 

كالمة سوف يستمر طالب الصف السادس والسابع في متابعة جدولهم الزمني ومواصلة االجتماع مع معلمهم من خالل م
 جماعية عبر الفيديو )زووم(.

 

 \أيلول  ٣الخميس 
  ٢٠٢٠سبتمبر 

 

 

 

   
  

سبتمبر ، . ستتم مشاركة المزيد  \أيلول  ٨سوف يجتمع المعلمون مع الطالب خالل الدروس االفتراضية المباشرة باستخدام زووم ابتداًء من الثالثاء 
  من التفاصيل مع مجتمع براينت مع اقترابنا من هذا التاريخ.

  
جى مراسلتي عبر البريد اإللكتروني إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص خطة بدء المدرسة أو أي شيء آخر ، ير

أو السيدة مراسلة السيدة طرفة )نائبة المدير( على البريد االلكتروني التالي:  denisoa@dearbornschools.orgالتالي:
turfef@dearbornschools.org . 

  
  

 مع كل التقدير
 السيد أندرو دينيسون

 المدير
 


