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 األعزاء، CPS عائالت
 أنه يعني وهذا  . ابريل 24 حتى مارس 25 من اعتبارا المنزل فى بالبقاء امرا والمقاطعة المدينة اصدرت اليوم صباح من سابق وقت وفى
 .بعد عن البديلة التعلم وطرق إغالقنا تمديد سيتم
 يأ في تعديله أو استبداله أو إلغاؤه أو تمديده ليتم يتغير أن يمكن األمر أن نفهم ونحن  .أبريل 27 االثنين يوم المدرسة إلى العودة هو أملنا
 .متاحة تصبح عندما إضافية معلومات أو تغييرات بأي علم على وسنبقاك الوضع مراقبة نواصل نحن  .وقت
 https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1: الترتيب عن معلومات يلي وفيما

 https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369: الشائعة األسئلة
 نحن معا  .والصعب المؤكد وغير المسبوق غير الوقت هذا خالل ودعمكم وتفهمكم مرونتكم على الكفاية فيه بما شكركم في نبدأ أن يمكننا ال

 معا   هذا سنتخطى  .والثقة والشفافية والنزاهة والتعاون والنعمة التعاطف من المدرسية منطقتنا قيم نعيش
 .المدرسية المنطقة عمليات عن مستكملة معلومات يلي وفيما

 االكاديميين
 نخطط ذيال اإلضافي لألسبوع التالية الخطوات على فريقنا يعمل  .لدينا البديل التعلم سيستمر ، المنزل في البقاء أمر عن اإلعالن مع

. مدرسيها من منتظمة رسائل وتتلقى أبريل 10 حتى منها االنتهاء ليتم العمل من بحزم( PK-4) االبتدائية المرحلة تزويد تم وقد  .إلغالقه
 إمكانية توفير يتم. المدرسة خالل من لمعلمهم مهام تقديم في االستمرار من الثانوية المرحلة وطالب الخامس الصف طالب وسيتمكن
 بشكل IEP فأهدا تحقيق إمكانية عدم حالة في أو خاصة، تعليمية خدمات يتلقون الذين والطالب اإلنجليزية اللغة لمتعلمي التعلم إلى الوصول

 هناك. االستثنائيين تعلمينالم القرارات أفضل اتخاذ على IEP فرق ستعمل. تعويضية خدمات سنقدم للتعليمات، بديلة طرق خالل من ٍ   كاف
     .www.cpsk12.org/COVID19: للمنطقة COVID-19 اإللكتروني الموقع على متاحة تكميلية وأنشطة أكاديمية موارد
 واألسري الغذائي الدعم موارد
 طرق على تعمل حافالت 8 لدينا سيكون. مارس 30 في تبدأ تزال ال المحتاجين بللطال وجبة تسليم والذهاب الذهاب على االستيالء لدينا

 اجتحت التي المناطق من ممكن عدد أكبر لتشمل إقليميا مصممة بل المدرسة، محددة ليست توقف . الجمعة إلى االثنين من متعددة توقف
 ينب أعمارهم تتراوح الذين للطالب يمكن  .المحدد الوقت في طالبال مع هناك إلى والذهاب إليك األقرب التوقف على العثور يرجى  .إليها

 لك تعبئة سيتم  .التوقف أثناء االجتماعي االبتعاد ممارسة منك نطلب  .دقيقة 15 من يقرب ما تتوقف سوف. وجبة على الحصول سنة 2-18
 تحتوي. خضروات أو/  و وفاكهة دواح وحليب كيس وجبة اختيار للطالب يمكن. Grab-and-Go كحقيبة والغداء اإلفطار وجبة من

 .للتلف القابلة لألصناف والتبريد التخلص بتعليمات االلتزام يرجى. الغالب في للتلف قابلة غير مواد على الوجبات
ا الطالب يكون أن الفيدرالية اللوائح تتطلب  لدى انك أو) بالتنقل تتعلق مخاوف الطالب لدى كان إذا  .الوجبة على الحصول أجل من حاضر 
 إلنزالا موقع إلى به موثوق آخر بالغ شخص يأتي فقد الوجبات، إنزال مواقع إلى الوصول من تمنعه( بالتنقل تتعلق مخاوف الوالدين أحد

 لطالبا هوية رقم تقديم عليهم يجب الطالب، وجبة به الموثوق البالغ/الوصي/الوالد يلتقط عندما الحالة، هذه في. الطالب وجبات ويلتقط
 على للحصول  sped@cpsk12.org إلكتروني بريد إرسال يرجى طالبهم، هوية رقم من متأكدين غير اآلباء كان إذا. بهم صالخا

 .المساعدة
 .والقائمة الحافالت محطة معلومات إرفاق يتم

 :لألسر المتاحة اإلضافية الموارد
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Technology 

. فاي واي  إلى الحاجة إلى أشاروا الذين أولئك من قائمة لدينا. الطالب إلى بالبريد إرسالها ويتم الساخنة WiFi اتصال نقاط وصلت
. لمدرسةا منطقة مع ملف في المنزل عنوان إلى بالبريد الساخنة النقاط إرسال سيتم. واحدة ساخنة نقطة على تحديدها تم أسرة كل وستحصل

 اإلنترنت خدمة توفر أنها. المحمولة الكمبيوتر أجهزة أو iPad أجهزة سواء ، المنزل في CPS أجهزة جميع مع الساخنة طالنقا ستعمل
 على االتصال على فيديو ويتوفر الساخنة النقاط توصيل كيفية حول تعليمات تضمين يتم. الشرطة استخدام مدرستنا منطقة في المصفاة
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 ماتمتعل لديها التي للعائالت متعددة بلغات التعليمات توفير سيتم .www.cpsk12.org/covid/technology  في االنترنت على موقعنا
 .اإلنجليزية اللغة

. المتبقية فينوالموظ الطالب طلبات نلبي سوف الوقت ذلك وفي المقبل، األسبوع أوائل في الساخنة النقاط من إضافية شحنة تصل أن وينبغي
 باإلضافة. متاحة خيارات لديها Socket و Mediacom و Spectrum فإن ، اإلنترنت إلى الوصول إلى يحتاجون الذين لآلخرين بالنسبة

 للوصول الدخول وتسجيل يصل ما سحب يمكنك. لدينا المدارس في السيارات مواقف من أي من متاح  فاي واي-تصفية CPS ذلك، إلى
 .مجانا
: ولوجيةالتكن االحتياجات من وغيرها الساخنة والنقاط التقني الدعم بشأن االنترنت على موقعنا على المتاحة المعلومات إلى الرجوع يرجى

www.cpsk12.org/COVID19.. 
 لتيا والمعلومات التعليمات اتباع مواصلة يرجى  .طالبنا تعلم على للحفاظ المنزل في  جهودكم وكافة مرونتكم على أخرى مرة أشكركم
 .جيدة وبصحة أمان في البقاء من جميعا نتمكن حتى الصحية ووكاالتنا الرائدة حكومتنا تقدمها
 !آمنة البقاء

 العامة المدارس كولومبيا
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