
نت. يرجر عذر أي أخطاء.  Googleتمت ترجمة هذا باستخدام ترجمة    أو برامج أخرى عبر اإلنبر

 2020سبتمبر    10

 عائالت النيابة العامة العزيزة: 

 يرجر قراءة التحديثات أدناه.  

 "االستيالء عىل وجبات الطعام والذهاب"  -الوجبات المدرسية 
 نود تقديم بعض التحديثات اإلضافية للعملية:   لدينا عملية تسليم وجبة سارت بسالسة حتر اآلن هذا األسبوع! 

ن   اوح أعمارهم بي  ن أن يأخذوا وجبات الطعا  18-2يمكن للطالب الذين تبر م للطالب غب   الحصول عىل وجبة مجانا. يمكن للبالغي 
ي يتم الحصول عليها. إذا لم يكن الطفل 

ي القادرين عىل ذلك. ال يلزم رقم الطالب لكل وجبة من وجبات الطالب التر
ن
 ف
ً
،  CPS   مسجال

ظهر محطات الحافالت أوقات وأماكن توصيل  
ُ
، ت ، ومعلومات االتصال. وللتذكب  سنحتاج إىل معرفة اسم الطفل، واسم الوالد/الوصي

 https://www.cpsk12.org/grabandgo متاحة عىل:   الطعام وهي 
 

ي خدمات التغذية 
ي المدرسية األربعة التالية عىل موظفن

ن الساعة باإلضافة إىل تلك المحطات، ستتوفر المبانن كل    11:00و  9:30بي 
  اللتقاط الطعام. العائالت تفضل التوقف عند المبتن إذا كانت صباح 

 . Rdشمال بروفيدانس  1104  – هيكمان مدرسة ثانوية
ن   2201  – مدرسة النج المتوسطة   مبتسم لي 

 غرب شارع ورىلي   3600 – مدرسة سميثتون المتوسطة 
 . Rdسنكلب    5550  -- جون وارنر مدرسة المتوسطة

 عن موقع ما ولم تتمكن من الوصول إىل محطة الحافالت أو إحدى المدارس األرب  ع، يرجر االتصال  
ً
 جدا

ً
إذا كانت عائلتك تعيش بعيدا

 بمبتن مدرستك للحصول عىل مساعدة إضافية. نحن مستعدون للمساعدة! 

 وسيستمر فنيو التكنولوجيا 
ي األوقات والمواقع التالية:  

ي تقديم الدعم فن
 فن

 
 سبتمبر    11سبتمبر والجمعة   10س الخمي
o   مدخل أمامي لجميع المدارس المتوسطة 
o 7:30   

ً
 مساًء    4 – صباحا

 
 مكتب مساعدة الطالب 

ي مجال التكنولوجيا. 
لدينا رقم مكتب المساعدة الذي هو فقط للطالب. يمكن للطالب االتصال بهذا الرقم والحصول عىل مساعدة فن

573-214 -3334 . 
 

ي باستخدام هذا الرابط:  
نت مع فتن     logy HelpStudent Chat for Technoيمكن للطالب الدردشة عبر اإلنبر

 
Hotspots 

 للحصول عىل وجبة غداء مجانية ومخفضة، يرجر ملء هذا النموذج.  
ً
نت وكنت مؤهال إذا كنت بحاجة إىل نقطة اتصال لالتصال باإلنبر

 يرجر مالحظة: تقديم النموذج ال يضمن لك الحصول عىل نقطة ساخنة. إذا كان هناك نقطة اتصال متاحة، فستتصل بك مدرستك.  
 

ية  ن  نموذج طلب النقاط الساخنة   - اللغة اإلنجلب 
 وذج طلب النقاط الساخنة  نم  -العربية 

 نموذج طلب نقطة ساخنة    -األسبانية 
 نموذج طلب النقاط الساخنة    -السواحيلية 

 
 

ي قادم  COVID-9اختبار  
 المجانن

ي األسبوع القادم، سيكون هناك اختبار 
. يجب عليك التسجيل.  COVID-19فن ي

ي كولومبيا   COVIDاختبار مجانن
ي فن
 المجانن
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 طلقات االنفلونزا القادمة 

لقطات االنفلونزا مجانا للطالب هذا العام. ستقوم ممرضة المدرسة الخاصة بطالبك بإرسال معلومات حول هذا    CPSوسوف تقدم 
ي وقت الحق. وجود رصاصة االنفلونزا سيكون من المهم جدا هذا العام. شكرا لمؤسسة كولومبيا مدرسة عامة لدفع ثمن طلقات  

ن
األمر ف

 .  CPSديم هذه مجانا لكل طالب االنفلونزا حتر نتمكن من تق

 جداول 
ي للطالب الخاص بك، يرجر االتصال بمدرسة الطالب الخاص بك. 

ي الجدول الزمتن
ن
 إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ف
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