
األھالي الكرام,

معالصیفیةبالعطلةاستمتعتمقدتكونواأننتمنى.2022-2021الجدیدالدراسيالعامفيبكموسھالأھال
كل یوم بكل فرح و سرور.األھل واألصدقاء.  إننا نرحب بطالبنا الجدد و العائدین

تغییر خططنا عدة مرات. اآلن ، نحن نأمل ونخطط لعامكان العام الماضي صعًبا على العائالت حیث اضطررنا إلى
سیكون تركیزنا الرئیسي ھو سالمة وأمن طالبنادراسي "منتظم". نحن نشكر لكم تفھمكم وتعاملكم معنا بمرونة.

وموظفینا وعائالتنا.

فيالمدرسةإلىالدخولجرسیقرعمساءاً.3:55إلىصباًحا9:00منكالتالي:الجدیدالدراسيالدوامسیكون
لتسجیلالمكتبإلىأوالدكماصطحابالرجاء.9:00الساعةتمامفيالتعلیمویبدأصباحا8:55الساعةتمام

12:05الساعةتمامفيالدوامنصفینتھي٠9:00الساعةبعدبحضورھمواعالمنااسمائھم

تمامفي(أغسطس)آب30اإلثنین,یومیكونودوامنصفھوالجدیدةالدراسیةللسنةاألولالیوم●
الظھر.بعد12:00الساعةینتھيوصباحا8:55الساعة

الخامسالىاألوللصفوفتعلیميدوامآب31الثالثاء,یومسیكون●

9:55الساعةتمامفيالدخولجرسُیقرعواحدة.ساعةمتأخراالدوامیبدأاألیامھذهفيالمتأخر:الدوام
صباًحا10:00الساعةفيالتأخیروجرسصباًحا

ارتداء القناع أو الكمامة عند دخول مبنىفي الوقت الحالي ، یجب على جمیع الطالب والموظفین والزوار
)2020(أیلولسبتمبرشھرمنذالحالھوكانمثلماالمدرسة

طفلك إلى المدرسة *- كل یوم قبل إرسالأداة إختبار الكوفیدیرجى مراجعة

Young(صفوطالبالروضةلصفالجدیدالدراسيالعامبدایةاجراءات 5:(

البدایة اللینة:

Young(أوالروضةعمرمنالقریبینوالطالبالروضةطالبلجمیعسھلةبدایةتوفیرھياللینةالبدایة 5(
صف الروضة دوام مختلف عن باقي الطالب خاللخالل أول أسبوعین من المدرسة. لھذا سیتبع جمیع طالب

فيالمدرسةدوامینتھيبحیثسبتمبر10إلىأغسطس30منذلكوالدراسيالدواممناألولیناألسبوعین
خاللالكامل.الدوامإلىالتدریجيباالنتقالالطالبتساعداللینةالبدایة.12:05الساعةتمامفياألیامھذه

األمور لتحدید مواعید خاصة لتقییم الطالب. سیتمأسبوعین من البدایة اللینة, سیتواصل المعلمون مع أولیاء
معلم طفلكم.توفیر المزید من المعلومات المتعلقة بالتقییمات من قبل

Young(وطالبالروضةصفطالبإلىالغداءوجبةتقدیمسیتم أغسطس.30األولالیومباستثناء)5
في إرسال وجبة غداء من المنزل یمكنك ذلك.تتوفر وجبة غداء مجانیة لجمیع الطالب ولكن إذا كنت ترغب

الحضور

فیھا طفلك أو یتأخر أو یحتاج إلى مغادرة المدرسةمن المھم بالنسبة لك االتصال بالمدرسة في كل مرة یتغیب
رقمطفلك.دخوللتسجیلالمكتبإلىالحضورعلیكفیجب،صباًحا9:00الساعةبعدطفلكوصلإذامبكًرا.
.6450-827-313ھوالمدرسةمكتبھاتف

https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=covid%20screener%20arabic


وجبة الفطور

لتناولالطعامقاعةإلىالدخولیكون.8:50غایةإلى8:35الساعةتمامفيمجاناالفطوروجبةُتوفر
الملعب.ناحیة5رقمالبابمنالفطور

ھناالضغطللحصول على قائمة الفطور والغداء الیومیة ، ُیرجى

وجبة الغداء

واالستراحةالغداءطعاملتناولدقیقة40لدیھمالطالبالطالب.لجمیعمجانیةغداءوجبةدیربورنمدارستقدم
لالستراحةدقیقة20والغداءطعاملتناولدقیقة20,

أوقات الغداء ھذا العام ھي كما یلي:

11:00AM-11:38AMالروضة:صف

1:10-12:50:االولالصف

12:25-12:05الثاني:الصف

12:05-11:45الثالث:الصف

11:45-11:25الرابع:الصف

12:50-12:30الخامس:الصف

إجراءات الدخول

الصفوف.لجمیع8:55الساعةتمامفيالمدرسةدوامیبدأ

الصف و التي سنذكرھا الحقا في ھذه الرسالة.في الصباح, یصطف كل الطالب في مواقعھم المحددة لھم حسب
في المواقع المحددة لصفوفھم الصطحاب طالبعند حلول الدخول إلى المدرسة, یذھب المعلمون إلى الخارج

لتسھیل دخول الطالب إلى صفوفھم. سیسمح ذلكصفوفھم إلى الداخل. یجب على األھل البقاء خارج البنایة
بھذه اإلرشادات.بانتقال جید من بدایة العام الدراسي. الرجاء االلتزام

بواب الدخول واالنصرافأ

2رقمبابالخامس:الصف

1رقمبابالرابع:الصف

7رقمبابالثالث:الصف

8رقمبابالثاني:الصف

الملعبناحیة6رقمبابالروضة:الصفواألولالصف

https://dearbornschools.nutrislice.com/menu/menus-eula


تحدید مستوى الطالب

27،الجمعةصباحیومذلكوالضروریةالمعلوماتجمیعبھاDOJOعلىرسالةطفلكمدرسسیرسل
علىللحصولھنااضغطاألمور.أولیاءمعللتواصلSchoologyوDojoالمعلمونسیستخدمأغسطس.
.Schoologyإلىالدخولتسجیلتوجیھات

.یرجى إرسال  زجاجة ماء مع طفلك إلى المدرسة یومیا

التذكیر بتواریخ ھامة:

12:00الساعةتمامفياالنصرافجرسیقرعالطالب.لجمیعدوامنصف:أغسطس30

تقدیمسیتم.12:05الساعةفياالنصرافالروضةصفلطالباللینةالبدایة:سبتمبر10-أغسطس30
الغداء.

مغلقةالمدرسة:سبتمبر6-سبتمبر3

الساعةتمامفيالجرسوسیقرعصباحا9:55الساعةتمامفيالدواممتأخر,سیبدأدوام:سبتمبر15
10:00.

12:05الساعةفياالنصرافجرسیقرعدوام,نصف:سبتمبر17

مراسلتيأو6450-827-313الرقمعلىبياإلتصال،الرجاءأسئلةأيلدیكمكانإذا
jakubid@dearbornschools.orgعلىاإللكترونيالبریدعبر

السیدة جاكوبك

مدیرة مدرسة مایبلز

https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vSQ_c7mOemRs6YShu9ktcxEmilwU5t-sYnlEN_POpBA5cGc_pvTaaDUz_mTDm63KXWwsEaR-d-wqqyl/pub

