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باسر باتريشيا .د
مساعد
المشرف

أعزائي اآلباء واألوصياء ومقدمي الرعاية ,
أتمنى أن تتلقوا هذه الرسالة وأنتم وعائلتكم بعافية .أكتب إليكم اليوم ألزودكم ببعض التحديثات الجديدة بشأن
حالة المدرسة ومعلومات مهمة بخصوص امتحانات ال Regentsفي يونيو.
إن المحافظ أندرو كومو أعلن يوم اإلثنين 6 ،أبريل  ،عن تمديد إغالق مدارس والية نيويورك أسبوعين
إضافيين .لذلك  ،ستظل جميع المدارس مغلقة حتى 29أبريل 2020.وخالل هذا الوقت  ،سيستمر التدريس
عبر اإلنترنت .سوف نواصل إبالغكم بما هو جديد عندما نتلقى معلومات جديدة..
أعلنت وزارة التعليم في والية نيويورك أيضًا أنه تم إلغاء اختبارات  Regentsالطالب لشهر يونيو .2020
سيتمكن الطالب من الحصول على درجة الدبلوم دون الخضوع لهذه االختبارات .سيتم إخطار الطالب
بمزيد من المعلومات وتفاصيل هذه المتطلبات.
تتتااا
توزيع الوجبات .
اعتبارا من االثنين 13
بينما نواصل تقديم وجبة اإلفطار والغداء للطالب  ،قمنا بتغيير جدول باص التوزيع.
ً
أبريل  ،سيتم توصيل الوجبات إلى موقف الباصات أيام االثنين واألربعاء والجمعة من كل أسبوع إلى جميع
مواقف الباصات على مسارات رقم 410حتى رقم 415.الجدول الزمني منشور على موقعنا.
في هذه األيام  ،سيحصل الطالب على وجبات لمدة يومين بدالً من وجبة ليوم واحد.
تم نقل موقف لتوزيع الوجبات في الساعة 11صبا ًحا إلى Pleasant Valleyمدرسة Mont Pleasant
اإلعدادية.
الحاجة إلى جهاز إلكتروني.
إذا كان طفلك بحاجة إلى جهاز إلكتروني  ،يرجى االتصال بنا على الفور من خالل
دعنا نتحدث  .Let’s TalKهذا الرابط موجود على موقع منطقتنا تحت معلومات كوفيد. 19-

المركزي المكتب
: 518.370.8100هاتف
: 518.370.8173فاكس
:اإللكتروني الموقع
www.schenectady.k12.ny.us

يتعلم الجميع مهم الجميع

تبادل األفكار في الميزانية
نظرا لتأثير كوفيد -19على ميزانية والية نيويورك  ،فلن تحصل المدارس على أي زيادة في مساعدات المؤسسة(مساعدات
ً
ً
كبيرا لالقتراح األصلي للمحافظ في يناير .على هذا النحو  ،تواجه المنطقة
وتقليال
ا
كبير
ا
تغيير
هذا
يعد
).
الحكومية
المدارس
ً
ً
ً
عجزا في الميزانية يبلغ 4.6مليون دوالر.
ً
نحتاج إلى مساعدتك ونطلب منك مشاركة وجهة نظرك وأفكارك حول اعتقادك كيف يمكن أن نكون أكثر كفاءة و /أو ما تعتقد
ً
تبادال لألفكار عبر اإلنترنت متا ًحا على موقعنا اإللكتروني الخاص
أنه يمكننا حذفه من الميزانية للحد من اإلنفاق .لقد أطلقنا
بالمنطقة أو عن طريق الذهاب إلى . https://my.thoughtexchange.com/795134327 :التبادل مفتوح حتى 21
أبريل .مشاركتك مهمة .سوف يتم مشاركة نتائج تبادل األفكار.
تتغير المعلومات حول حالة المدرسة بسرعة .سنواصل تزويدك بالمعلومات عند استالمنا لها .يرجى التأكد من أن لدينا رقم
هاتفك الصحيح في الملف ويرجى التحقق من موقعنا اإللكتروني للحصول على المعلومات المحدثة المستمرة.
شكرا لتعاونكم ودعمكم المستمر.
تفضلوا بقبول فائق االحترام,
الدكتور آرون ت .بوكنياك
القائم بأعمال المشرف على المدارس

