
 االبتدائیة األعزاء: TPSأعضاء عائلة مدرسة 

أتمنى أن تكونوا مستمتعین بعطلة الصیف وأن تقضوا أوقاتًا سعیدة مع األسرة واألصدقاء. بما أننا نواصل التحضیر للعام 
 ، أود مشاركة بعض التذكیرات والمعلومات الھامة المتعلقة بالعودة إلى المدرسة.22-2021الدراسي 

في   19-للعودة إلى المدرسة بصورة طبیعیة قدر اإلمكان، سنواصل مراقبة معدالت اإلصابة بفیروس كوفیدبینما نخطط 
منطقتنا واتخاذ قرارات بشأن تشغیل المدرسة والمنطقة التعلیمیة بناًء على المعلومات الواردة من إدارة صحة مقاطعة تولیدو 

 الت السالمة التالیة:لوكاس والوكاالت التنظیمیة األخرى. سنتبع بروتوكو
سیتعین على الطالب في مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثامن ارتداء أقنعة/أغطیة للوجھ أثناء تواجدھم في  •

 المدرسة.
o  غالبیة ھذه الفئة العمریة غیر مؤھلة حالیًا لتلقي لقاح فیروس كورونا، لذا فإن ھذا اإلجراء الوقائي البسیط

والمساعدة في منع انتشار الفیروس. یمكن إلغاء ھذا األمر إذا أصبحت ھذه ھو إحدى طرق حمایة الطالب 
 الفئة العمریة مؤھلة للحصول على اللقاح.

ارتداء قناع/غطاء للوجھ عند ركوب الحافلة من وإلى  TPSسیتعین على الطالب الذین یستخدمون خدمات نقل  •
 المدرسة.

ل طالب المدارس الثانویة والموظفین، وخاصة أولئك الذین لم یتم یوصى بشدة باستخدام األقنعة/أغطیة الوجھ من ِقب •
 تطعیمھم بعد أو غیر المؤھلین بعد للحصول على اللقاح. ومع ذلك، فھذا اختیاري.

على مواصلة المراقبة الحالة الصحیة الیومیة. إذا كنت تشعر بأنك لست  -الموظفین والطالب  -نحن نشجع الجمیع  •
 ، ابَق في المنزل وال تذھب إلى المدرسة/العمل واتصل بطبیبك.19-علیك أعراض كوفیدعلى ما یرام أو تظھر 

سنواصل ممارسة التباعد االجتماعي كلما أمكن ذلك، ال سیما في الفصول الدراسیة والمكاتب والمناطق األخرى في  •
 مدارسنا أو مكاتبنا حیث یتجمع عدد كبیر من الناس.

بینما نعمل على احتواء انتشار الفیروس. وھذا یشمل التنظیف  19-الخاصة بكوفیدسنواصل تعزیز إرشادات السالمة  •
الیومي وتعقیم/تطھیر األسطح الصلبة والفصول الدراسیة/المكاتب؛ كما نطلب من الجمیع االستمرار في غسل أو 

 تعقیم الیدین بشكل متكرر والعطس في مندیل أو في كمھم.

  قوائم المستلزمات  -لمدرسة الیوم األول من ا -الیوم المفتوح 
مساًء. ھذه فرصة رائعة للطالب والوالدین أو  8إلى  6الیوم المفتوح للمرحلة االبتدائیة من أغسطس  17الثالثاء  •

 أولیاء األمور لمقابلة المعلمین ومدیري المدارس.
 تقدیم وجبة اإلفطار أو الغداءلن یتم الصف الثامنإلى الصف االولنصف یوم دراسي للطالب من  أغسطس 18األربعاء  •
 الصف الثامنإلى الصف االولیوم دراسي كامل للطالب من  أغسطس 19الخمیس  •
 ھو أول یوم دراسي لریاض األطفالأغسطس 27الجمعة  •
 انتقل إلى صفحة الطالب في مدرستك– www.tps.org تم نشر معظم قوائم المستلزمات المدرسیة على •

 تعلیم الطفولة المبكرة
   إذا كنت قد تقدمت بطلب أو استفسرت عن االلتحاق في مرحلة الطفولة المبكرة ، فیرجى مالحظة ما یلي:

  لتحدید موعد الستكمال عملیة التقدیم. ECEكان ھناك مكان لطفلك، فسوف یتصل بك أحد أعضاء فریق إذا  •

http://www.tps.org/


والمعلومات  طفلك على مكان آمن في فصل دراسي، سیحتاج طفلك إلى استكمال ملف التحصیناتبمجرد حصول  •
 الطبیة الطارئة قبل الیوم األول من الدراسة.

 حول ھذا الیوم في منتصف أغسطس. . ستتلقى معلومات محددةأغسطس 25األربعاء ستبدأ فصول تعلیم الطفولة المبكرة یوم •

أو قبلھ،  2021سبتمبر  30) سنوات یوم االثنین الموافق 5یُسمح ألي طفل یبلغ من العمر خمس ( التسجیل في ریاض األطفال
بااللتحاق بروضة األطفال. إذا كان طفلك سیلتحق بروضة األطفال ھذا العام الدراسي، فیجب علیك االتصال بالمدرسة التي 

ریخ أول یوم دراسي كامل لریاض األطفال، وھو سیلتحق بھا وتحدید موعد الفحص. یجب إكمال جمیع الفحوصات قبل تا
 Important Informationأغسطس. یمكنك العثور على النماذج التي یجب استیفاؤھا ضمن عالمة التبویب   27الجمعة 

 www.tps.org"معلومات ھامة" في موقع مدرسة طفلك على 

 التحصینات المطلوبة -یجب أن تكون اللقاحات مّحدثة 
یرجى أن تخطط اآلن إلعطاء اللقاحات لطفلك. یجب أن یتلقى أطفال الروضة أحدث اللقاحات المطلوبة. یحتاج طالب الصف 

 Shots 4 Tots nda Teensلقاح الثالثي ولفاح التھاب السحایا. حدد موعدًا مع طبیب طفلك أو قم بزیارة عیادة   السابع
http://www.lucascountyhealth.com أو تفضل بزیارة 419-213-4121القریبة منك. اتصل بالرقم 

>teens-n-tots-4-http://www.lucascountyhealth.com/#/medical/shots ،یجب أن  > لمزید من التفاصیل
 تحصل على المستندات المطلوبة من مقدم الرعایة لطفلك.

من المتوقع أن یلتزم الطالب بقواعد الزي من الیوم الدراسي األول. یمكن العثور على قواعد الزي للعام  – قواعد الزي
"الطالب وأولیاء  Students & Parents"الموارد" تحت عالمة التبویب  Resourcesتحت عنوان  2022-2021الدراسي 

 .www.tps.orgاألمور" على الموقع 

 طالب المرحلة االبتدائیة فقط -لمدة ساعتین بدایة الیوم الدراسي متأخرة 
 :فقطسیتأخر الیوم الدراسي ھذا العام الدراسي لمدة ساعتین بالنسبة لطالب المرحلة االبتدائیة  

 نھایة الربع األول –أكتوبر  15الجمعة  •
  نھایة الربع الثالث – 2022مارس  18الجمعة  •

 أكتوبر 29أكتوبر والجمعة  28الخمیس  -اجتماعات اآلباء والمعلمین 
 لن یحضر طالب المرحلة االبتدائیة في ھذین الیومین. -ستتلقى المزید من المعلومات من مدرسة أطفالك 

 نظام إخطار أولیاء األمور
كنظام إلخطار أولیاء األمور. یسمح ھذا النظام  SchoolMessengerاآلن تطبیق  Toledo Public Schoolsتستخدم مدارس 

ال للمدارس أو المنطقة التعلیمیة بمشاركة التحدیثات والتذكیرات الھامة مع األسر عبر مكالمة ھاتفیة أو رسالة إلكترونیة أو الفعّ 
 نصیة؛ یمكنك اختیار الطریقة المضلة لتلقي التحدیثات. یرجى تحدیث معلومات االتصال أو تأكید صحتھا مع مدرسة طفلك.

 خدمة التغذیة للمرحلة االبتدائیة
، Nutrisliceخدمة  TPSبوجبات اإلفطار والغداء مجانًا. تستخدم مدارس  TPSیستمتع طالب المرحلة االبتدائیة في مدارس 

. یوفر TPSوھي خدمة عبر اإلنترنت توفر معلومات غذائیة حول قوائم اإلفطار والغداء المدرجة على موقع مدارس 
Nutrislice  أیًضا تطبیقًا لھاتفك الذكي یمكنك تنزیلھ من خالل متاجرiPhone  وAndroid سیسمح لك ذلك بتتبع القوائم .

 مباشرةً من ھاتفك، بما في ذلك المعلومات الغذائیة الھامة. 

http://www.tps.org/


 بالحافلة االنتقال
 یعیش على بعد أكثر من میل واحد من مدرستھ للحصول على انتقال مجاني بالحافلة. TPSیتأھل طالب في مدارس  •
یرجى االتصال بمدرسة طفالك لالسنفسار عن أي أسئلة بشأن االنتقال، بما في ذلك أوقات الركوب والتوصیل  •

    والمواقع.
أولیاء األمور معلومات حول  في كل مدرسة. سیتلقى 22-2021سیتم نشر جداول مواعید الحافالت للعام الدراسي  •

 موقف الحافالت من خالل نظام اإلخطار الجماعي الجدید في المنطقة التعلیمیة.
إذا كان طالب التربیة الخاصة یعاني من مشاكل في التنقل أو من ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة، یتم توفیر وسائل  •

ت تتحرك ویتلقى طفلك خدمات انتقال خاصة، فیرجى االتصال ). إذا كنIEPالنقل وفقًا لخطة التعلیم الفردي للطالب (
 بمركز المساعدة المدرسیة في أقرب وقت ممكن للحفاظ على الخدمة دون انقطاع.

ھو نظام معلومات عبر اإلنترنت مصمم لمساعدة اآلباء أو األوصیاء على مراقبة المعلومات بشأن التقدم بوابة أولیاء األمور 
بما في ذلك درجات الطالب والحضور وبطاقات التقاریر وتعلیقات المعلمین. یمكنك الدخول إلى النظام أو  األكادیمي لطالبھم،

 . اتصل بمدرسة الطالب للحصول على المساعدة.www.tps.org/parent portalالتسجیل كمستخدم من خالل زیارة 

ي آخر، یرجى العلم أن مستشاري المدرسة وشركاءنا في نعیش ھذه األیام أوقاتًا غیر مسبوقة وبینما تستعد األسر لعام دراس
مجال الصحة النفسیة متاحون لمساعدة الطالب على التعامل مع أي تحدیات قد یواجھونھا في المدرسة أو في المنزل. یتوفر 

  ھؤالء المھنیین المدربین لتقدیم الدعم االجتماعي والعاطفي وتقنیات المواجھة.

ة إلى المدرسة اإلضافیة خالل الیوم المفتوح أو خالل األسبوع األول من المدرسة. یجب إعادة ھذه سیتم توزیع نماذج العود
 النماذج إلى المدرسة بمجرد استكمالھا. 

بمسؤولیة تعلیم أطفالكم ولتقتكم  Toledo Public Schoolsفي الختام، أود أن أشكركم مرة أخرى على تشریف مدارس 
   تتردد في االتصال بمدیر مدرسة طفلك لطرح أیة أسئلة.. ال TPSوفخركم بمدارس 

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 د. رومولیس دیورانت، المدیر العام/المشرف العام


