
 

 تمكین كل طالب كل یوم للتعلم والقیادة واإلنجاز.

 DAVIS MIDDLE مدرسة
SCHOOL 
 أغسطس2020المدرسة 15

 معلومات افتتاح
 المجلد 1

 معلومات المدرسة / جلسات
 
 األسئلة واألجوبة ألولیاء األمور ، یرجى االنضمام إلینا عبر تكبیر الشهر القادم للحصول على جلسات المعلومات / األسئلة واألجوبة. نعلم أن
 هناك العدید من األسئلة تبدأ هذا العام الدراسي وسنبذل قصارى جهدنا لتزویدك باإلجابات. سیتم تقسیم جلستنا األولى بین معلومات توجیه
 :الصف السادس ثم األسئلة واألجوبة الخاصة بافتتاح المدرسة. فیما یلي قائمة بتواریخ وأوقات أحداثنا المجدولة
 
 في الساعة A 7:30 و Q االثنین 17 أغسطس الساعة 7:00 مساءً  - بدًءا من معلومات الصف السادس ثم
 یوم االثنین 24 أغسطس الساعة 7:00 مساءً  - معلومات للوالدین و س أ
 االثنین 31 أغسطس @ 19:00 - معلومات للوالدین س
 والثالثاء 8 سبتمبر الساعة 19:00 - معلومات للوالدین س
 واإلثنین 14 سبتمبر في تمام الساعة 19:00 - معلومات ألولیاء األمور س
 

 

1         2400 Sutter Parkway ، دبلن أوهایو 

 

https://zoom.us/j/96849505752?pwd=UVJsSWFwc1Z1UXYxaHhUc1FCc2tCUT09
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https://zoom.us/j/96319650623?pwd=aHNLVHlRMXhPK0hvK2Y5UiswejNadz09
https://zoom.us/j/96319650623?pwd=aHNLVHlRMXhPK0hvK2Y5UiswejNadz09


 

 

 واالستشارة ، تخطیط المعلومات والعودة إلى المدرسة نماذج
 AG السیدة الیزابیث ستوتز - االسم األخیر الرسائل
 HN السید داستن األبیض - رسائل اسم آخر
 OZ السیدة شانلي اونیل - رسائل اسم آخر
 األمین االستشارة /المسجل - Esker السیدة بام

 
 المستشاریندیفیس لدیها لقد كنت مشغوًال في وضع الجداول الزمنیة واالستعداد لتاریخ إصدار 18 أغسطس. ابتداًء من الثالثاء ، یمكنك
 الخاص بك وعرض جدول الطالب الخاص بك.   (تم إرسال معلومات الحساب عبر البرید ProgressBook تسجیل الدخول إلى حساب
 (DCS اإللكتروني هذا األسبوع بواسطة
 
 أكمل نماذج العودة إلى المدرسة لعام 2020-21 من خالل أداة التسجیل عبر اإلنترنت  في هذا االرتباط . الموعد النهائي الستكمال النماذج هو
 .(24 آب (أغسطس

 

 التوزیع
 

 لیوم الثالثاء ، 18 آب (أغسطس) من الساعة 9:00 صباًحا Davis Chromebook من المقرر تسلیم Chromebook وتسلیم جهاز
 .حتى 2:30 مساًء مع وقت استالم إضافي في المساء بدًءا من 5:00 حتي 6:30  
❏  .من العام الماضي لتسلیمها Chromebook ُیطلب من طالب الصف الخامس في مدارس مدینة دبلن إحضار أجهزة
❏  .الخاص بهم Chromebook یجب على الطالب الجدد في مدارس مدینة دبلن ، بغض النظر عن الدرجة ، التخطیط أیًضا لشراء جهاز  
❏  .ستكون مواقع اإلنزال والتوصیل في حلقة الحافلة أمام دیفیس

 
 یرجى الرجوع إلى  هذه الوثیقة  للحصول على تفاصیل كاملة
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https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://docs.google.com/document/d/1uY_V-wO9PoPt56uvAoaKGcJFwzWe6aVlluhzumbMy-I/edit?usp=sharing


 

 مجموعات مستلزمات المدرسةمدرسیة .
 
في الربیع الماضي ، فستكون متاحة لالستالم یوم  الثالثاء ، 18 أغسطس من الساعة 8:00 إلى PTO 11:00 إذا اشتریت مجموعة أدواتمن
 ..  سیتم جمع اإلمدادات في نهایة حلبة الحافالت ، قبل المغادرة مباشرة  

 

 Chromebook إصالح / تحّري الخلل وإصالحه لجهاز
 

 خالل فصل الصیف ، استضافت مدارس مدینة دبلن استراحة / إصالح في حرم الزمرد. مع بدء المدرسة ، سینتقل هذا إلى المباني. إذا كنت
 فیرجى االتصال بالمكتب الرئیسي وسنقوم بتوصیلك بمركز الوسائط الخاص بنا. بعد أن ، Chromebook بحاجة إلى مساعدة بشأن جهاز
 نتلقى المكالمات ، سنتصل بك مرة أخرى لمحاولة حل المشكلة أو تحدید موعد شبیه بالعیادة لمعالجة المشكلة. سیبدأ هذا في منتصف األسبوع
 .المقبل  
 

 

 Hybrid الجدول (الجداول) الخاصة بـ
 
 كعادتها إلى المدرسة ، فیما یلي جداول األسبوعین األولین (جمیعها عن ُبعد) ثم لتعلیم الفصل Hybrid بالنسبة للعائالت التي اختارت
 .الدراسي  

 أول أسبوعین من

 

 أیام التوجیه الهجین (25٪ من الطالب) من
 المقرر أن تبدأ الثالثاء 8 سبتمبر
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 للیوم Alpha 9 یرجى مالحظة التغییر في برنامج *
 

 

 

 الكامل من
 المقرر أن یبدأ یوم االثنین 21 سبتمبر
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 DCS برنامج األكادیمیةالتعلم عن بعد في
 
 .ستتبع أسرالتي اختارت البرنامج الكامل عبر اإلنترنت هذا الجدول الیومي. یبدأ هذا الجدول في 24 أغسطس وال یشمل أیام التوجیه
 

 

 

Davis PTO News 
 .Davis خاصة لوالدینا الجدد ، وأولئك الذین لدیهم طالب ثانویة جدد وأولئك الجدد في "Hello" و "Hello" مرحًبا بكم في العام الدراسي 2020-2021! أقدم كلمة
 .Davis أثناء إقامة طفلك في Davis Middle School لمدرسة PTO مرحبا بكم في عائلتنا الضخمة! لدیك عضویة تلقائیة في
  
 كانت األسابیع القلیلة الماضیة ممتعة. لقد حاولنا جمیًعا العثور على أفضل الخطط لعائالتنا ، ومعرفة كیفیة جمع اللوازم المدرسیة ، وإنشاء فصول دراسیة مؤقتة في
 انتقاالت الضباط والعدید من اجتماعات التخطیط مع مدیرینا لتحدید خطة آمنة للسقوط. التِق بمسؤولي المجلس التنفیذي: آش PTO مكاتبنا المنزلیة. خاض دیفیس
 .(میخائیل (أمین الصندوق المشارك) ، وجینجر كوكنتیت (أمین الصندوق المشارك) ، وجنیفر تالي (سكرتیر) ، وتیفاني مار (الرئیس

 .انقر هنا للحصول على النشرة اإلخباریة كاملة

 

 ساعدنا في بدء المدرسة بأمان
 
 .مع اقترابنا من بدایة المدرسة ، ساعدنا في تعزیز استراتیجیات التخفیف مع طفلك ألنها ستكون مفتاح نجاح التعلیم وجًها لوجه  
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https://drive.google.com/file/d/15gipoOoBhifcz9RUEvcsmWYRSHgEWJO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15gipoOoBhifcz9RUEvcsmWYRSHgEWJO-/view?usp=sharing


 

 
 :الرجاء مساعدة الطالب فیما یلي
❏  .ارتِد قناًعا في جمیع األماكن لفترات طویلة
❏  .تدرب على مسافة 6 أقدام من مسافة اجتماعیة
❏  نظافة الیدین الجیدة

 

 أخبار المنطقة
 
 أغسطس هو أول یوم في المدرسة - جمیع الطالب في وضع النومالتعلم عن بعد 24
 الیوم األول لمدرسةللعام الدراسي 2020-21 هو اآلن 24 أغسطس وسیكون األسبوعان األولین من العام التعلم عن بعد لجمیع الطالب.  یمكنك عرض الخطة
 .والجداول الزمنیة واألسئلة الشائعة والمزید على هذا الرابط

 
 نماذج العودة إلى المدرسة 2020-21نماذج
 .امألالعودة إلى المدرسة 2020-21 من خالل أداة التسجیل عبر اإلنترنت  في هذا االرتباط . الموعد النهائي الستكمال النماذج الخاصة بك هو 24 أغسطس
 
 لجنة COVID-19 مجلسیشكل
 لجنة من شأنها تحدید اتجاه منطقة، COVID-19 خالل المجلس جلسته االعتیادیة اجتماع التعلیم في 10 آب، أنشأ مدارس مجلس مدینة دبلن التربیة والتعلیم خمس
 .ونحن نعمل للحفاظ على إبالغ المجتمع في بدایة العام الدراسي 2020-21. احصل على مزید من المعلومات على هذا الرابط

 
 تواریخ مهمة
 أغسطس - الیوم األول من التعلم عن بعد ، جمیع الطالب 24
  سبتمبر -  نعتزم  أن نكون فیوضع التوجیه 8

○  جدولقریًبا في
 * سبتمبر -  نطمح  ألن نكون في وضع التعلم الهجین الكامل 21

 القرار هو سوف یأخذ مجلس تعلیم مدارس مدینة دبلن *
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https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=25&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12463&PageID=1
https://www.dublinschools.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=25&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12463&PageID=1

