
 

 تمكین كل طالب كل یوم للتعلم والقیادة واإلنجاز.

 DAVIS MIDDLE مدرسة
SCHOOL 
 أغسطس 10 ،2020

 نشرة العودة إلى المدرسة

 ركن مدیر، الدكتورة آن بیریز
 
 آمل أن تجدك هذه الرسالة اإلخباریة بأمان وبصحة جیدة بعد عطلة صیفیة رائعة. خالل فصل الصیف ، كنا مشغولین بالتحضیر ،
 للمبنى لعودة الطالب بأمان هذا الخریف. كان األوصیاء لدینا منشغلین بتنظیف المبنى وإعداده ، ولقد كنا مشغولین في المكتب للتأكد
 من شغل جمیع وظائفنا ، وبغض النظر عن عودتنا ، فإن جداولنا ومعلمونا جاهزون. الغرض من هذه النشرة اإلخباریة هو تزویدك
 بكل المعلومات التي ستحتاجها لبدء الدراسة. یرجى التأكد من مراجعة كل شيء ومعرفة أیًضا أنه نظًرا لوضعنا الحالي ، قد تتغیر
  .األمور وتتطلب مرونتنا. نحن نقدر صبرك ونعمتك ونحن نعمل على خطة لفتح المدرسة بأمان
 
 أود أن أقدم لكم الموظفین الجدد الذین سینضمون إلى عائلة دیفیس. ستسمع المزید في الصفحة التالیة ، ولكن مقدمتي األولى هي
 العضو الجدید في فریق اإلدارة ، السیدة هیلینا ریتشاردز. لقد جلبت إلى دیفیس 28 عاًما من الخبرة في التعلیم العام والتعلیم الخاص في
 .یسعدنا انضمامك إلینا في أوائل أغسطس .K-12 الصفوف  
 
 :الموظفون الجدد الذین سینضمون إلینا هذا الخریف هم
  السید داستي برجر - العلوم بالصف السادس
 السیدة بیث هانكوت - الصف السابع في فنون اللغة اإلنجلیزیة
 السیدة سارة هاس - الصحة في الصفین السابع والثامن
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 السیدة تامي جونز أندرسون - معلمة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة ، الصفوف 8-6
 إیما السیدة كولب -للفنون
 السیدة جینیفر برومفیلد  - الصفوف 6-8 قراءة
 السیدة كریستا شرینر -  أخصائي بارادوتادوس أستودیانتیس سرا
 تدخل.جان أوستارشفیتش - مساعدة مهنیة
 انتهاءتخصیصLPN ، السیدة جریتشن فانسي ، مساعدة مهنیة
 السیدة جون راتلیف - مساعد عیادة
 
 معالصیف ، یرجىبعض الوقت لالستعداد الستئناف ساعات الدراسة. إذا كنت مثلي ، فقد استفدت من االستیقاظ بعد قلیل وسیتعین علیك إعادة تدریب جسدك في وقت
 البدء 7:50. تأكد من بدء ضبط هذا المنبه والعودة إلى الروتین قبل أسابیع قلیلة من بدء المدرسة. ال یسعنا االنتظار لرؤیتكم جمیًعا في آب (أغسطس) وحتى تكون
 .المدرسة جاهزة للعمل مرة أخرى
 
 !ابق آمًنا واذهب إلى األیرلندیة
 الدكتور بیریز

 

 زقاقمساعد المدیر
 السید جیسون سنایدر
 
 أتطلع إلى الترحیب بالجمیع في المبنى في
 أغسطس. على الرغم من أن هذه األوقات
 غیر مؤكدة ، یمكنك التأكد من أن مدرسة
Davis Middle School ستظل دائًما 
 مصدر رعایة لعائلتنا األیرلندیة. سنكون
 مستعدین وننتظر ما سیأتي في طریقنا هذا
 العام وال أطیق االنتظار لرؤیة كل الوجوه
 تمشي عبر أبوابنا. استمر في البحث عن طرق للعیش بالطریقة األیرلندیة لبقیة
 .الصیف واستعد للفرص التي ستجلب لك العام المقبل  
 
   
 
Jason Snyder 

Admin Alcove 
 السیدة هیلینا ریتشاردز
 
 أنا متحمس جًدا لالنضمام إلى فریق
 مدرسة دیفیس المتوسطة هذا الخریف.
 لقد سمعت الكثیر من األشیاء الرائعة عن
 المدرسة والطالب والموظفین ، لذلك
 یشرفني االنضمام إلى مجتمع معروف
 في جمیع أنحاء المنطقة لتفانیه في التفوق
 األكادیمي ولجمیع األطفال الذین
 یخدمونهم. على مدار الـ 28 عاًما
 الماضیة ، عملت كمدرس وقائد قسم ، لكنني أعتبر وظیفتي األكثر أهمیة كمدافع
 عن القصر. أتطلع إلى مقابلة جمیع الطالب وأن أصبح عضًوا مهًما في فریق
 .مدرسة دیفیس المتوسطة  
 
  هیلینا ریتشاردز 
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 المستشارین ركن
 خطابات اللقب AG - السیدة إلیزابیث ستوتز
 اللقب خطابات HN - السید داستن وایت
 خطابات اللقب OZ - السیدة شانلي أونیل
 السیدة بام إسكر - كاتبة استشاریة / سكرتیرة

 
 دیفیز طاقم استشاري یتكون من ثالثة مستشاري مدرسة محترفین وسكرتیر / مسجل. نحن هنا لخدمة الطالب من أجل اإلرشاد األكادیمي ، والتخطیط الوظیفي ،
 .والرفاهیة االجتماعیة والعاطفیة ، واالستشارات الفردیة والجماعیة والفصلیة  

 
 نتطلع إلى بدایة العام الدراسي حتى نتمكن من مقابلة طالب الصف السادس القادمین وإعادة االتصال بطالب الصفین السابع والثامن. مع انتقالنا إلى العام الدراسي
 .الجدید ، یرجى إخبارنا كیف یمكننا مساعدتك أنت وطالبك
 

 

 جدول افتتاح المدرسة فیالمدرسة
 أغسطس -  تبدأرسمًیا - تبدأ أكادیمیة التعلم عن بعد في 24
 
 سبتمبر -  یبدأ طالب التعلم المختلط أیام التوجیه مع 25٪ من الطالب فیصباًحا 8
 أقسام الرسائلومساًء
 صباحا مساءا                                
                               AD LR 
                               EK SZ 
 
 سبتمبر  - بدءالتعلم المختلط - تواصل أكادیمیة التعلم عن بعد فیجدواللمدرسیة 21
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 هدفاللوازم
قوائمانقر فوق االرتباطات أدناه لمعرفة ما ستحتاج إلیه من المستلزمات هذا العام
. 
 
❏  قائمة إمداد الصف السادس قائمة إمداد الصفقائمة إمداد
❏  السابعالصف
❏  الثامن

 معلومات
 الغداء والفطور یتم تقدیم وجبتي اإلفطار والغداء في دیفیس. إلیك بعض
 .المعلومات المهمة لك
 
 روابط قائمة الغداء
 تكلفة وجبة اإلفطار - 1.50 دوالًرا أمریكًیا
 تكلفة الغداء - 2.80 دوالًرا أمریكًیا

 

 معلومات
 
 الصف السادس التوجیه للصف السادسالتوجیه العادي للصف السادس
 سیتم افتراضللطالب في وقت بدء مدرستنا كما هو موضح في  خطة إعادة التشغیل المسؤولة . تمت جدولة األیام االنتقالیة في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر. مزید من
 .التفاصیل في تلك األیام  
 
 ندعو أولیاء األمور لالنضمام إلینا في الجزء الخاص بنا من التوجیه المنتظم لآلباء یوم  االثنین 17 أغسطس الساعة 7:00 مساًء عبر التكبیر . هذه هي المعلومات
 .لالنضمام إلینا  
 
 - التوجیه ألولیاء األمور في الصف السادس
 معرف اجتماع االجتماع: 968 4950 5752
 k068رمز المرور: 16
 
 
Chromebooks 
Eachالطالب جهاز Chromebook صادًرا عن المنطقة. سیتم استالم جهاز Chromebook من مدرسة Davis Middle School .(أغسطس) في 18 آب 
 للصف Chromebook من خالل الحرف الذي یحمل اسم عائلتهم وخالل الوقت المحدد. استعد لتشغیل جهاز Chromebook ُیطلب من الطالب اختیار أجهزة
 الخامس الستالم الجهاز الجدید. تم تحدید یوم استالم بدیل في 24 أغسطس ألولئك الذین ال یستطیعون االستالم في الثامن عشر (المزید من التفاصیل قریًبا). هذا
 .االلتقاط مخصص لجمیع طالب الصف السادس ، سواء كانوا من أكادیمیة التعلیم الهجین أو عن بعد  
 
  .اقرأ  هذا المستند  لجمیع التفاصیل
 
 .دورة  تمهیدیة لسكولوجي  متاحللطالب وأولیاء األمور
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https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/6th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/7th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://www.dublinschools.net/cms/lib/OH50000562/Centricity/ModuleInstance/1664/8th%20Grade%20Supply%20List.pdf
https://dublinschools.nutrislice.com/menu/menus-eula
https://www.dublinschools.net/domain/1146
https://zoom.us/j/96849505752?pwd=UVJsSWFwc1Z1UXYxaHhUc1FCc2tCUT09
https://zoom.us/j/96849505752?pwd=UVJsSWFwc1Z1UXYxaHhUc1FCc2tCUT09
https://docs.google.com/document/d/1uY_V-wO9PoPt56uvAoaKGcJFwzWe6aVlluhzumbMy-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V15-saMdmN2aab3cTi4yn7MJuFY5RwYU3Y19mPMEagY/edit?usp=sharing


 

 النماذج
 
 في 11 أغسطس ، ستفتح مدارس مدینة دبلن منصاتها الخاصة بالعودة إلى
 المدرسة عبر اإلنترنت للعام الدراسي 2020-2021 على
www.dublinschools.net. انقر على الزر "2020-2021 العودة إلى 
 :المدرسة" ؛ یجب إكمال هذه العناصر قبل بدء المدرسة
❏  المعلومات الطبیة الطارئة
❏  ، Chromebook التفاقیة
❏  نموذج إقرار كتیب
❏  الطالب ، التوقیعات اإللكترونیة للطالبالطالب

 
 ألولیاء األمور ProgressBook وأولیاء األمور ، سیتم نشر جداولفي صفحة
 في أسبوع 17 أغسطس. ستكون خطوط الحافالت متاحة عبر اإلنترنت قبل أیام
   .قلیلة من بدء التعلم الشخصي

 التطعیمات
 عنایة:ألولیاء األمور في الصف السابع
 
 ولقاح Tdap یتطلب قانون أوهایوأن یتلقى جمیع طالب الصف السابع لقاح
 المكورات السحائیة بحلول 9 سبتمبر. سیتمالطالب الذین لم یستوفوا هذا الشرط
 .استبعاد  حتى اكتمال التطعیمات المطلوبة وتقدیم الوثائق إلى المدرسة. عیادة
 
❏  إذا كان طفلك قد تلقى بالفعل كال التطعیمین ، فاتصل بمقدم الرعایة

 الصحیة لطفلك أو قسم الصحة المحلي واطلب نسخة من سجل التطعیم
 .المحدث إلرساله إلى العیادة المدرسیة

 
❏  إذا لم یتلق طفلك هذه الحقن بعد ، فحدد موعًدا مع مقدم الرعایة

 الصحیة لطفلك أو إدارة الصحة المحلیة. أرسل سجل التطعیم الكامل
 .لطفلك إلى عیادة المدرسة

 

 معلومات الحضور
 
 في حالة المرض أو التأخیر أو الحاجة إلى التغیب عن المدرسة ألي سبب من
 األسباب ، یمكنكبنا عن طریق
 
  االتصاالالتصال بخط الحضور على (614) -8671-718
 
 dmsattendance@dublinschools.net البرید اإللكتروني
 
❏ All یتطلب الغیاب مالحظة توضح سبب الغیاب عن المدرسة ویجب أن 

 .یكون من أحد الوالدین أو الطبیب
❏   .إرسال جمیع مراسالت الدعم من خالل المكتب الرئیسي

 انزل واصطحبفي المدرسة
 .معكإذا كنت بحاجة إلى أن تتأخر أو تغادر مبكًرا ، فاتبع هذه الخطوات
 
  وصول متأخر: سیقومبتسجیل
❏  .الطالبالدخول في المكتب وإصدار تصریح دخول للفصل  

 الفصل المبكر
❏  یرجى إرسال مالحظة إلى المدرسة مسبًقا واطلب من الطالب الحصول

  .على تصریح المرور عند وصوله إلى المدرسة
❏  .بمجرد وصول الوالد ، سیتم استدعاء الطالب من الفصل
❏  احصل على بطاقة هویة جاهزة - سیتم تسلیم الطالب فقط لألشخاص

 .المدرجین في نماذج الطوارئ الطبیة

 

 

  األشیاء المنسیة / المفقودة والتواصل
 
 في حال نسي طفلك إحضار شيء ما إلى المدرسة واضطر إلى تركه (نقود الغداء ، والواجبات المنزلیة ،
 والكتب ، والمعدات الریاضیة ، وما إلى ذلك) ، یمكنك القدوم إلى المدرسة ووضعه في رفوف. قد عند
 المدخل. ما علیك سوى تعلیمه باسم طفلك ووضعه على الرف لصفه. سنبذل قصارى جهدنا لتسلیم العنصر
  .للطالب. إذا كان ذلك ممكًنا ، أخبر الطالب أنك تركته حتى یتمكن من استالمه
 
 خارج الجیم. یتم وضع العناصر في صنادیق في جناح Lost and Found at Davis یمكن العثور على
 الموسیقى. یجب على الطالب التحقق من هذه الحاویات بانتظام إذا
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  .فقدوا العناصر
 
 ال ُیسمح باستخدام الهواتف المحمولة في بعض أجزاء المبنى ، لذلك قد ال یتمكن الطالب من الوصول إلى هاتفه المحمول أو االستجابة له خالل الیوم الدراسي. إذا
 .كنت بحاجة إلى إرسال رسالة غیر طارئة إلى طفلك خالل النهار ، فیرجى االتصال بالمكتب وسنقوم بتسلیمها

 

 ساعدنا في بدء المدرسة بأمان
 
 .مع اقترابنا من بدایة المدرسة ، ساعدنا في تعزیز استراتیجیات التخفیف مع طفلك ألنها ستكون مفتاح نجاح التعلیم وجًها لوجه  
 
 :الرجاء مساعدة الطالب فیما یلي
❏  .ارتِد قناًعا في جمیع األماكن لفترات طویلة
❏  تدرب على مسافة 6 أقدام من مسافة اجتماعیة
❏  ونظافة جیدة للیدین

 

 

 

6 

 


