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 شكر  . كانت البداية أكثر سالسة   وقد عدنا إىل التعلم عن بعد  الثالثبدأ الفصل الدراسي  
 
 ودعم   ملك ا

ً
عىل جعل هذا االنتقال سهال

ل حيثما أمكن. نظر ل ن ي المثن
ن والطالب من خالل البقاء فن  لموظفي 

 
نت مرة أخرى أود أن أغتنم هذه  ا النتقال الطالب إىل التعلم عثر اإلنثر

ن والطالب عىل عمل الجاد والدعم المستمر بطرق عديدة لبدء الفصل الدراسي   همالفرصة ألشكر الجميع وأولياء األمور والموظفي 

 .ا البعض كلما كان ذلك أفضل الثالث. إنه تحد كبث  مع استمرار الحاالت ولكن كلما اتبعنا القواعد ودعمنا بعضن 

 األعتناء بالنفس   صحتك و 

ن بالعمل بأكثر قدر ممكن مع عائالتنا خالل هذا الوقت ونذكر الجميع أنه من المهم جد مي  ن  ما زلنا ملثر
 
إعطاء األولوية لصحة الطالب    ا

ي ممارسة التباعد االجتماعي و األعتناء بنفسك وأهم صحتك و 
 من   يمكنكم ذكر ن. يرجر االستمرار فن

ً
االتصال بالمدرسة عىل الهاتف بدال

 .الحضور إىل المدرسة

 
 
مراقبة أي  و للعائالت. نحن نشجعك عىل إلقاء نظرة عىل هذه الدعم   صحي بتحديث موقع مدرستنا بالعديد من دعم ال لقد قمنا أيضا

 .تحديثات عىل موقع المدرسة 

 أقنعة 

اتيجية باثل  المدرسة   لقد رأينا الكثث  من األقنعة المختلفة المستخدمة حول المبادئ التوجيهية و االبتدائية ونحن نتبنن أحدث اإلسثر

ي المدارس ال 
بية والتعليم الستخدام األقنعة فن ن ارتداء األقنعة أثناء التدريسيمن قبل وزارة الثر لكن موظفينا    ,طلب من الموظفي 

 .يستخدمون األقنعة عندما يتنقلون حول المدرسة ويمارسون التباعد االجتماعي لضمان السالمة للجميع 

ي إطالعك عىل التحديثات والتوقعات عند وصولها 
. كما هو الحال دائم لنا   سنستمر فن

 
  ا

 
بالغ األهمية   تعد سالمة طالبنا وموظفينا أمرا

ي جميع الظروف 
 .وسنحتفظ بذلك فن

 جديد   استاذ 

ي مجتمع المدرسة بالسيد نرحب  
ن  االبتدائية. ستيوارت هو رائد  باثل ستيوارت هانت كعضو جديد فن ي  المعلمي 

الجديد واستقر فن

 .مدرستنا بشكل جيد

   2021  تسجيل 

ي أقرب وقت  متاحة اآلن. نشجع العائالت عىل التأكد من تسجيل أطفالهم واستكمال المستندات  2021التسجيالت لعام 
الالزمة فن

 .ممكن. يرجر االتصال بالمدرسة للحصول عىل مزيد من المعلومات إذا كنت بحاجة إىل دعم

 


