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 تحيه طيبه الى عائالت المدرسه المجتمعيه بمقاطعة مونرو،

 
نحن نفتقد طالبنا وموظفينا ونأمل أن تبقى جميع عائالتنا على ما يرام! سوف تواصل المدرسه المجتمعيه بمقاطعة مونرو التعلّم 

س بعمل ن االجتماعيون والدعم الفني ومدراء المداريقوم معلمونا واألخصائيو .في حاالت الطوارئ من االثنين حتى الخميس
رائع في االتصال بالطالب والعائالت للمساعدة في تلبية احتياجاتهم. نحن نقدر كل عمل وجهود معلمينا وموظفينا وعائالتنا 

حتياجات ومسؤوليات العمل مع أطفالهم. وقد تسبب للمساعدة في تعلّم طالبنا. نحن ندرك أن العائالت توازن بين العديد من اال
هذا في الكثير من التوتر والمعاناة واإلحباط للعديد من األسر. كل عائلة لديها ظروف مختلفة، بعض الطالب يبقون في المنزل  

العمل،   بمفردهم، والبعض اآلخر ليس لديهم اتصال باإلنترنت، وبعض الطالب يهتمون بأشقائهم حيث يجب على اآلباء
وبعضهم لديهم احتياجات خاصة، والبعض اآلخر على ما يرام، ولكن يجب علينا أخذ كل هؤالء  ،وبعض الطالب بال مأوى

بعين االعتبار. ونسبة لذلك، أخذنا وقت طويل في التفكير في اتخاذ هذا القرار خالل هذه الفترة غير   وضعهمو الطالب 
.المسبوقة  

 
أبريل. تلتزم  2يوًما بعد يوم  20أو   160في الوالية بتعديل عدد األيام التعليمية المطلوبة إلى  قام الحاكم والمراقب التعليمي

ريل. ونتيجة لذلك،  أب 2يوًما معا بعد يوم  20ال يوًما و متطلبات  160المدرسة المجتمعيه بمقاطعة مونرو بمتطلبات ال 
مايو. 7ر من يوم الطالب التعليمي يوم الخميس مايو يوًما تعليميًا و اليوم األخي 5سيكون يوم الثالثاء   

 
سيقضي معلمو المدارس واإلداريون بالمدرسه المجتمعية بمقاطعة مونرو الوقت في شهر مايو في التطوير المهني وتعديل  

.جات الطالب عند عودتهم في الخريفالمناهج الدراسية لتلبية احتيا  
 
 

التخرج، وإعادة األغراض إلى المدارس، والموارد اإلضافية للتعلم الصيفي  سوف نطلعكم على المعلومات بشأن الدرجات، و

 والمدرسة الصيفية في القريب العاجل.
 

 سيستمر اإلفطار / الغداء حتى نهاية شهر مايو مع بدء برنامج الوجبات الصيفية في يونيو
 

COVID-19 للتبرعات الخاصه بفيروس الكورونا بدأت مؤسسة المدارس المجتمعية في مقاطعة مونرو صفحة اللكترونية   

 

* COVID-19 NEED."  يمكن الوصول الى الصفحه من هنا، يرجى النقر فوق "تبرعي مخصص لـ  

 

هذه المرحله  ونحن سنظل مرنين وسنواصل وضع سالمة طالبنا وموظفينا في أعلى درجات  نشكركم على دعمكم خالل

 األولوية. 
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