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 مؤسسة مدرسة مقاطعة مونرو المجتمعية

برامج خارج المدرسةالمكتب التعليم المبكر و  

   بسبب ارتفاع المخاطر الصحية  و المدرسة المجتمعية التعلم المبكر اغالق مركز ناألسئلة المتداولة بشأ

   

خالل هذه الفترة العصيبة  مومرونتك  معلى سعة صدرك  مسالمة وصحة أطفالك على رأس أولوياتنا. شكًرا لك * *  

 

برامج السيتم إرسال بيان عبر البريد اإللكتروني لجميع األسر من مكتب التعليم المبكر و -هل سيتم تعديل الرسوم الدراسية الخاصة بي؟    

أثناء أغالق المدرسة المجتمعية   التي دفعت لها العائالت بالفعلالبرنامج أي أيام  عدد لىع اتأرصدة الحساب  رجاعست اسيتم خارج المدرسة.  

إلى برامج أخرى   ، أو يمكن تحويلهالتعليم المستقبلي للسنة الدراسية المتبقية الى رسوم لغ المسترجعالمب  سيتم توجيه. بسبب ارتفاع المخاطر

 العمل على تمي ، فلن اضروري  المبالغ  استرداد إذا كان شقاء.لممتد للعام القادم أو لألمثل المخيم الصيفي أو المدرسة التمهيدية أو اليوم ا

  .أسابيع الستالمها 8إلى  6حتى نهاية العام الدراسي وستستغرق من  استرجاعها

 

عليم في مع وزارة الصحة في مقاطعة مونرو وإدارة الت  مباشرمونرو بشكل   ستعمل مؤسسة مدرسة مقاطعة -  هل سيتم تمديد اإلغالق؟

نواصل العمل مع قسم الصحة في مقاطعة مونرو وإدارة  س كما مرتقبة إنديانا. قد تكون هناك حاجة إلى إضافة أيام / أسابيع إضافية لإلغالق 

ومشاركتها على  لمؤسسةا عبرفسيتم اإلعالن عنها  ،التعليم نه من الضروري تمديد إغالق مرافقأ ررت الؤسسة المجتمعية اذا ق .إنديانا  

.www.mccsc.edu صفح ة  

نعم-؟  Hoosier Hills رعاية األطفال و مركز  /مركز التعليم المبكر/مرحلة ما قبل المدرسة /معسكر ال  هل ال يزال بإمكاني التسجيل في  

، ولكن يمكن للعائالت التسجيل من خالل الروابط  فعلي ا للخدمةة المدرسة مغلق   خارجالبرامج  مكتب برامج التعليم المبكر ومباني ظل ت س

عبر الهاتف   . يمكن إجراء الدفعرسومالتسجيل وقبول ال ت اعمل اجراءمتوفرة على صفحات الويب. سيستمر الموظفون في المكتب في ال  

.Procare   في صفحة  ء األموروليانية ألة االلكتروب البواأو من خالل   

 

  و 25و  23عة بعد عطلة الربيع )المراكز استالم وجبات اإلفطار والغداء أيام االثنين واألربعاء والجمب   ملتحقينيمكن لألطفال ال -الوجبات  

ا حتى  11مارس( من الساعة  27 ا. يمكن لعائالت 2صباح  للحصول   مدرسة تمبلتون مركز التعلم المبكر الذهاب مباشرة إلى  طالب ظهر 

. للحصول على وجبات الطعامدرسة بلومنغتون الثانوية الشمالية م الذهاب مباشرة إلى رعاية األطفال. وعائالت طالب على وجبات الطعام  

 

 

812-330-7702    إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات إضافية ، فيرجى االتصال بمكتب التعليم المبكر على الرقم 

 

http://www.mccsc.edu/

