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 32مارس 3232
عائالتنا وزمالئنا األعزاء،
ستجدون أدناه عدة مستجدات بخصوص برامجنا خالل هذا اإلغالق المدرسي لـسبب COVID-19.

الخدمات الغذائية:
وفي ضوء طلب والي ماساشوستس ببقاء الكثير من الناس في بيوتهم ،فسوف نقلل من ساعات وأيام العمل المخصصة لتوزيع
وجبات اإلفطار والغذاء .
غدًا ،الثالثاء  42مارس  ،4242سيتم تيجرى البرنامج كما كان يجرى مؤخرا.
إبتداء ا من يوم األربعاء  32مارس  ، 3232سيتم تقليص الساعات وستكون المواقيت من  02:22إلى  .03:22سنبدأ أيضا بتوفير
وجبات لعدة أيام فى كل وقت توزيع ،وسنقوم بتوزيع فقط فى أيام االثنين واألربعاء والجمعة .في يوم األربعاء ،سيقوم األطفال
بإستالم  4وجبات (وجبتي إفطار ووجبتي للغداء) لتدوم حتى يوم الخميس .يوم الجمعة ،سيحصلون على  6وجبات ( 2وجبات إفطار
و 2وجبات للغداء) لتدوم لهم حتى يوم األحد .وإبتداء ا من يوم اإلثنين المقبل 22 ،مارس  ،3232سيستلم هؤالء  4وجبات ( 3وجبة
إفطار و 3وجبة غداء) لتدوم لهم حتى يوم الثالثاء.
مواقع إستالم الوج بات الغذائية لكل مبنى ستكون كالتالي:
مدرسة بيتشمونت ،وجارفيلد ،ورومنى مارش ،وسياكوست :عند المدخل األمامي لكل المدرسة
مدرسة بول ريفير ،وسوزان ب .أنتوني ،وويالن :عند أبواب الدخول في جانب موقف السيارات الخلفي بالقرب من الكافيتريا
مدرسة هيل :عند المدخل الخلفي للكافيتريا بالقرب من الملعب مدرسة لينكولن :عند المدخل السفلي بالقرب من الكافيتريا
ثانوية ريفير :عند البوابة بقرب من قسم الشرطة (بعد منصة التحميل )
ستكون المواقع والموقيت للمناطق البعيدة كالتالي:
نقطة من  Pine of Pointفي حوالي الساعة  02:22صباحا إلى  02:42زواال في حديقة Gibson
 Island Oakفي حوالى الساعة  02:22صباحا إلى  00:22زواال فى حديقة Island Oak
شمال ريفير من الساعة  02:22إلى  02:42فى حديقة Street Hywwod

المناهج الدراسية:
المواد التعليمية المحلية هي جاهزة للطالب ويمكن الوصول إليها من خالل موقع المدارس العامة لريفير .أنقروا على خانة
" - COVID-19فرص التعلم الخارجي" (  )External Learning Opportunitiesثم انقروا على مدرسة طفلكم .يرجى عدم
التردد في اإلتصال بالمعلم أو نائب المدير أو مدير مدرسة بطفلكم إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة للوصول إلى هذه المواد .

للحصول على معلومات محدّثة حول فيروس الكرونا الجديد لعام  ، 2019يرجى تفحص موقع إدارة الصحة العامة www.m ass.gov/2019coronavirus
على اإلنترنت (  CDCأو موقع مركز السيطرة على األمراضwww.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov

سالمة اإلنفعال اإلجتماعي
بعض الموظفين مثل األعوان اإلجتماعيين ،ومستشاري التوجيه ،وغيرهم قد أعلنوا المواقيت التي هم فيها متاحون وذلك من
خالل مكالمات عبر جوجل وبالطبع الجميع متاح عبر البريد اإللكتروني .يمكنكم وجود على معلومات اإلتصال الخاصة بهم
على صفحة " فرص الت علم الخارجي" لكل مدرسة .فقد أصبح العديد من األطفال قلقين بشكل متزايد إزاء الغموض الذي يحيط
بهذه الفترة الزمنية ،بشأن اإلبتعاد عن المدرسة ،والشوق ألصدقائهم .يرجى عدم التردد في اإلتصال بمستشار أو مدير المدرسة
إذا كنتم بحاجة إلى المساعدة في مساعدة طفلكم خالل هذه الفترة أو إذا كان طفلكم يحتاج إلى مساعدة للتعامل مع هذه المسألة .قد
ضا في التطلع على هذه المعلومات من أستاذ مساعد في طب األطفال في كلية الطب بجامعة بوسطن ،ماريا تروزي،
ترغبون أي ً
http://www.reverek12.org/for_parents

الجدول الزمني:
وإبتداء من يوم األربعاء  32مارس  ، 3232سنزيد من خفض عدد الموظفين وساعاتنا للعمل .المبانى ستفتح من  0:22صباحا
إلى  3:22بعد الظهر في أيام اإلثنين واألربعاء والجمعة فقط .سيظل بإمكانكم اإلتصال بمدرسة طفلكم أو عبر البريد إلكتروني
إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف ونشجعكم على القيام بذلك .

العودة إلى المدرسة:
وعلى الرغم من عدم وجود إخطار رسمي ،إال أنه يبدو من غير المرجح أننا نعود إلى المدرسة في  6أبريل .وقد يجرى إجتماع
عبر الهاتف بين المدير العام للمدارس والمفوض رايلي في وقت الحق خال ل هذا األسبوع وقد وجه الضوء على اإلحتماالت
المختلفة التي سأشارككم إيها بمجرد تحديد المزيد .في الوقت الحالي ،كل شيء في الهواء .لقد بدأنا في مناقشة أمور مثل التخرج،
واإلنتقال للصف الموالي ،وكيفية تعيين اإلئتمان للعمل المنجز (إذا كان ذلك ممكنا ً) ،وكيف قد تحدث هذه األمور في سيناريوهين ـ
أوالً ،إذا رجعنا إلى المدرسة وثانياً ،إن لم نفعل ذلك .وسيتبع المزيد بشأن ذلك .

إختبارات أقسام الوضع المتقدمة :AP
مجلس الكلية يقوم بترتيبات ليتمكن الطالب من أخذ إختبارات عبر إنترنت  ،من البيت .وقد كان معظم الطالب على إتصال مع
معلمي ألقسام ولديهم خطط للدراسة .وأي طالب يختار عدم المشاركة في اإلختبار (االختبارات) فسيتم إسترداد للمبلغ بالكامل إذا
كان قد دفع بالفعل رسوم اإلختبار .ويمكن لآلخرين دفع مبالغهم بتسليمها عن طريق ترتيب موعد مسبقا ً مع السيدة فين أو الدكتور
بيريال .مجلس الكلية سيشير للكثير من المعلومات بشأن اإلختبارات وتواريخها وسيقدّمها في  2أبريل .في هذه األثناء ،يمكنكم
الوصول إلى الع مل  APالمجاني عبر اإلنترنت والمعلومات هناhttps://apstudents.collegeboard.org/coronavirus -updates:

تحديد الطالب للدورات الدراسية للعام :2021 -4242
وسوف يعمل الدكتور بيريال مع طالب الثانوية ( )Rعلى تطوير دراسة إستقصائية يستطيع من خاللها طالب الثانوية وطالب
كل متوسطة تحديد المقررات اإلختيارية المطلوبة .سنستخدم نتائج اإلس تطالع إلجراء أكبر عدد ممكن من التعديالت على
العروض .عند اكتمال ذلك ،سنبدأ العمل مع الطالب إلكمال طلبات البرنامج التدريبي للعام الموالي حتى نتمكن من البدء
بالتخطيط كما عاد ة ً نبدأ في هذا الوقت من العام .
كما نشكركم دائما ً على مساعدتكم وتأييدكم لنا .وكما نقدر ص بركم بينما نحن نمر بهذه األوقات التي ال يمكن التنبؤ بها والتي هي
مثيرة للقلق .

للحصول على معلومات محدّثة حول فيروس الكرونا الجديد لعام  ، 2019يرجى تفحص موقع إدارة الصحة العامة www.m ass.gov/2019coronavirus
على اإلنترنت (  CDCأو موقع مركز السيطرة على األمراضwww.cdc.gov/coronavirus/2019 -ncov

