أعزائي اآلباء  /أولياء األمور

شتنبر 4102

كان لمقاطعة مدارس تشيري كريك التزام طويل األمد في توفير بيئات تعلم آمنة وداعمة للطالب وشراكات فعالة بين الطالب ؛
األسر والعاملين في المدرسة  .هدفنا دائما هو التفاني من أجل التميز لكل طالب كل يوم .كما فعلنا كل سنتين على مدى السنوات
 02الماضية ،خالل شهر نوفمبر  01-4102سنقوم المدرسة بمسح للطالب  ،ألولياء األمور والموففين وول منا السالمة ؛
العافية ،والدعم الموجود في مدارسنا  .يرجى االطالع على استمارة الموافقة المرفقة للحصول على معلومات وول مسح
الطالب.
باإلضافة إلى ذلك ،لقد تم اختياركم بشكل عشوائي إلتمام مسح الوالدين وول مدرسة طفلك  .سيأخد المسح ووالي خمس إلى
عشر دقائق فقط لالستكمال  .أي المعلومات التي تقدمها سوف ال تؤثر بأي طريقة على مكانة طفلك في مدرستنا  .جميع
المعلومات التي تقدمها ستحفظ بسرية تامة .لن يطلب منك اسمك على المسح.
إذا كان لديك أكثر من طفل في مقاطعة مدارس تشيري كريك  ،يرجى استكمال المسح بشأن الطفل الذي يظهر إسمه على
فرف الرسالة التي تلقيت  .إذا تلقيت أكثر من رسالة  ،يرجى إكمال مسح واود لكل طفل.
من أجل إكمال المسح فإننا نطلب منك اختيار واود من الخيارات التالية:
 )0أخذ المسح على االنترنت.
أي وقت من اآلن إلى  2ديسمبر ،اذهب إلى موقع المدارس اآلمنة ل : CCSD
www.cherrycreekschools.org/SafeSchools/Pages/CCSDSurvey.aspx
اتباع التعليمات والنصائح هناك
مالحظة :سوف تتلقى رسالة تذكير بالبريد اإللكتروني منتصف نوفمبر التي سوف تحتوي على وصلة إلكترونية للمسح .
 )2استكمال المسح على الكمبيوتر في مدرسة طفلك.
أي وقت من اآلن إلى  2ديسمبر ،تأكد من الوقت والمكان الذي سيكون الكمبيوتر متاوا في المدرسة.
الذهاب إلى موقع المدارس اآلمنة :CCSD
www.cherrycreekschools.org/SafeSchools/Pages/CCSDSurvey.aspx
اتباع التعليمات والنصائح هناك .
 )3إكمال نسخة ورقية من المسح الذي يتضمنها هذا الظرف.
يمكنك إعادة المسح إلى مدرسة طفلك أو في فرف بريدي المدفوع المقدما .نسخ ورقية إضافية من المسح متاوة عند
مديرة مكتب مدرسة طفلك أيضا.
تلتزم المنطقة بتوفير البيئة اآلمنة والرعاية ويث يمكن للمعلمين التدريس ويمكن لجميع الطالب التعلم  .نعتقد أن اآلباء
يلعبون دورا أساسيا في هذا ،ونحن نقدر كثيرا آرائكم .إذا كان لديك أسئلة وول هذا المسح ،يرجى االتصال بمدرسة طفلك
وطلب التحدث مع رئيس فريق السالمة أو االتصال بالدكتورة ايمي بلوك في )041 ( 112 .2424

مع خالص التقدير ،

