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ي كولومبيا يوم االربعاء 
 
وسة الكورونا ،ستغلق المدارس العامة ف ي   المخطط االن بان  آذار .   ١٨بسبب فير

 
المدارس ستفتح يوم االثنير  ف

  نيسان،ومن المحتمل ان يتغير هذا القرار..الرجاء االنتباه إىل األخبار  ١٣
ي  
 
كولومبيا تتبع اإلرشادات من الرواءر المحلية ،سلطات الوالية وإدارة الحكومة المركزية،  عىل ما يحصل من جديد..المدارس العامة ف

 عندما يتخذون هذه القرارات. 
 

ي البيت. من المفروض عىل كل  
 
ي البيت.  طالب ان يتابع  جميع الطالب معهم وظائف لتكملتها ف

 
  دروسه ف

 هذا هو المطلوب من كل صف: 
 الصف الرابع -صف الروضة 

ي المدرسة ،باستطاعتكم ان تأتوا إىل المدرسة   ١٧الب سياخذ ملف من المدرسة يوم الثالثاء كل ط
 
آذار . إذا كان الطالب غير موجود ف

ي 
 
ي الطالب لحير   آذار لتحصلوا  ٢٠لحير  يوم الجمعة ف

ي حال بقيت المدارس مغلقة بعد   ١٣عىل الملف.هذا الملف سيكف 
 
نيسان.. ف

  تتصل   نيسان ، عندها المدرسة  ١٣
هم كيف يحصلون عىل ملف اخر..   مع األهاىلي لتخير

ي عش    -صف الخامس 
 صف الثان 

نامج . اذا كان   schoologyجميع الوظائف موجودة عىل  وهو ،برنامج عىل الكمبيوتر، كل طالب عنده علم بكيف يستعمل هذا الير
ي   كل الطالب ان يبدأوا للمعلمة أو المعلم . عىل   e mailعندهم أي مشكلة فعىل الطالب ان يرسل 

آذار . قبل   ٣٠الدراسة يوم االثنير  ف 
 يستعمل األلعاب التعليمية عىل الكمبيوتر.  هذا التاري    خ عىل الطالب ان يقراء أو 

  ، انه مهما جدا   schoologyأو عير   emailمن المعلمات والمعلمير  عير    سوف تحصلون عىل معلومات 
 . emailستطاعتكم ان ترسلو ا لهم أيضا كل يوم ،وبا   emailبان تتطلعوا عىل

ية ال ستطاعتكم ان تجدون صديق لمساعدتكم.   إذا كنتم ال تتكلمون اللغة اإلنكلير 
ي البيت وحاولوا ان ال   انه مهما جدا ان تتابعوا 

المعلومات من اإلدارة المركزية وسلطات الوالية عن هذا الوضع . من األفضل ان تبقوا ف 
ي مجموعة كب

ة من األشخاص . إذا شعرتم بمرض فالرجاء ان ال تذهبوا إىل الشغل أو أي مكان أخر . تكونوا ف  باستطاعتكم ان تحصلون   ير
ي جميع اللغات

  عىل معلومات مفيدة ف 
 لمدارس كولومبيا.  websiteعن الكورونا عن طريق  

جم ليتصل بكم حير  تجدون   ليس عندنا اإلمكانية لنجد مير
email   باستطاعتنا ان نجد من المدرسة .ولكن  

جم عندما يكون عندنا   مهم لكم .   emailمير
ي كولومبيا قسم 

يتمن  لكم الصحة    ELالمدارس العامة ف 
ة.   التامة خالل هذه الفير

  


