
 تحياتي عائالت فيليج ايست

على ما يرام وتستمتع بطقس  . آمل أن تصلك هذه الرسالة و انت2021-2020ام الدراسي مرحبًا بك في الع

من  ةالصيف الجميل ووقتك مع العائلة. لقد تغير الكثير في عالمنا من نهاية العام الماضي إلى اآلن. أنا متأكد

كيف تتم األمور في كل مكان. سيكون هذا صحيًحا في  COVID-19جائحة  تأنك قد اختبرت كيف غيّر

أيًضا. كن مطمئنًا بأننا سنجتاز هذا معًا ونحظى بعام دراسي رائع!  Village Eastكيفية قيامنا بالمدرسة في 

ما يلي التعلم والسالمة هي أهم أولوياتنا. هدفنا هو خلق بيئة تعليمية أكثر أمانًا لطالبنا وأسرنا وموظفينا. في

 تفاصيل مهمة حول التغييرات التي ستختبرها عند العودة:

 

 تواريخ بدء األسبوع على مستوى الصف الدراسي:

سيكون لدينا بداية مرحلية للسنة الدراسية التي ستشمل مراحل في مستوى صف واحد في كل مرة خالل 

وإجراءات التباعد االجتماعي مع  األسبوع األول من المدرسة. هدفنا في القيام بذلك هو مراجعة إرشادات

مستوى صف واحد في كل مرة قبل عودة جميع الطالب إلى المدرسة معًا. سيكون طالبنا في لكل الطالب 

 أغسطس. 24معًا بدًءا من يوم االثنين ،  K-5الصفوف 

 الصف الخامس فقط -أغسطس  17االثنين ● 

 الصف الرابع فقط -أغسطس  18الثالثاء ● 

 الصف الثالث فقط -أغسطس  19األربعاء ● 

 الصف الثاني فقط -أغسطس  20الخميس ● 

 رياض األطفال والصف األول -أغسطس  21الجمعة ● 

 

 

 أوقات الوصول:

سيكون لدينا أوقات وصول متداخلة لضمان سالمة جميع الطالب والدعم مع المبادئ التوجيهية للمسافة 

األوقات المحددة قدر اإلمكان. يسمح للوالدين بمشي طفلهما  االجتماعية. يرجى محاولة تقريب طفلك من هذه

إلى أبواب الصف ، ولكن ال يدخالن المبنى. يرجى احترام إرشادات المباعدة االجتماعية مع العائالت 

أقدام على األقل. هناك عالمات إبعاد اجتماعي على األرض للمساعدة في إبعاد  6األخرى والبقاء على بعد 

 لة واحدة لكل عالمة من فضلك.إجتماعي. عائ



 صباًحا 7:50 -صباًحا  7:40الساعة طالب الوقت وصول الصف الثاني  -روضة أطفال ● 

 صباًحا 8:00 -صباًحا  7:50موعد وصول طالب الصف الثالث إلى الخامس الساعة ● 

 

 أبواب مستوى الصف:

 سيتم فتح أبواب مستوى الصف في الوقت المحدد لمستوى الصف.

 روضة أطفال - 4 باب● 

 الصف األول - 3باب ● 

 الصف الثاني - 2الباب ● 

 الصف الثالث - أو السير الى الصفوف المتنقلة  7باب ● 

 الصف الرابع - الصفوف المتنقلةمن ثم المشي إلى و 1الباب ● 

 الصف الخامس - 6الباب ● 

 ILC - 2الباب ● 

 

 وجبة افطار:

الفصل الدراسي مجانًا لجميع الطالب. ال يُسمح للوالدين بدخول المبنى لدعم ستظل مدرستنا توفر اإلفطار في 

 خدمة اإلفطار. سيتم تسليم اإلفطار اآلن إلى الفصول الدراسية.

 

 أوقات الفصل:

سيكون لدينا أوقات فصل متداخلة لضمان سالمة جميع الطالب والدعم مع اإلبعاد االجتماعي. يرجى محاولة 

 3:00طفلك بحلول الساعة  أقرب وقت ممكن. إذا لم يتم اصطحابوقت المحدد أو في اصطحاب طفلك في ال

 مساًء ، فسيكون هو / هي ينتظر مع معلمه في كراسي االنتظار في الردهة.

 مساءً  2:35الساعة  سيكون موعد انتهاء الدوام للطالب الصف األول  -روضة أطفال ● 

 مساءً  2:40الصف الثالث في تمام الساعة  موعد انتهاء الدوام لطالب الصف الثاني و سيكون● 

 مساءً  2:45الطالب من الصف الرابع إلى الخامس في الساعة ● 

 

 :دروس الموسيقى و الرياضة و الفن)المواد اإلضافية

 في الفصول الدراسية الخاصة. ائعة! سيحضر طالبنا هذه الدروس أخبار ر



 التنظيف بين األتراب ، وكذلك تقليل اختالط الفوج.سيحدث ● 

 10لمدة أسبوعين ) سبوعين حيث سيكون لكل فصل نفس الإلضافيةستكون على مدار أ هذه الدروس ● 

 أيام(.

 

 تجمعات مرنة وغداء / عطلة:

 يعتبر مستوى الصف "مجموعة". لن يتم خلط المجموعات النموذجية مع المجموعات النموذجية األخرى.

 

 يمكن لفوج من طالب الصف الواحد تناول الغداء في الكافتيريا واللعب معًا في العطلة.● 

 سيقوم الطالب بغسل أيديهم قبل وبعد تناول طعام الغداء.● 

سيقوم الطالب بتنظيف منطقتهم الخاصة بعد تناول الطعام وسوف يقوم الموظفون بتطهير المنطقة بعد كل ● 

 مستوى دراسي.

 المتطوعون وأعمال المكاتب:الزوار / 

   

 سيطلب من جميع اآلباء ارتداء األقنعة عند دخول المكتب.● 

تسجيل الطالب الدخول والخروج من المبنى: يرجى االنتظار في الردهة حتى يحين دورك لدخول المكتب. ● 

 يمكنك تسجيل خروج طفلك في الكتاب الموجود في منطقة الردهة على المنصة.

ك عالمات للمسافة االجتماعية الموجودة في منطقة الردهة األمامية وتؤدي إلى الخارج من أمام ستكون هنا● 

طالب ينتظرون دخول المبنى. إذا كان لديك عمل مكتبي ، يرجى  5-3وخط  K-2المبنى. سيكون هناك خط 

كتب في كل مرة. االنتظار في أحد كراسي االنتظار السوداء في الردهة. يسمح ألحد الوالدين فقط في الم

 سوف يتصل بك موظفو المكتب إلى المكتب عندما يحين دورك. هناك شخصان كحد أقصى في المكتب.

 ال يُسمح لنا بامتالك أي متطوعين في هذه السنة. آسف ، من أجل سالمة طالبنا وموظفينا.● 

 

ء أو لديك أي أسئلة. إذا كنت هذه الكثير من المعلومات الجديدة! نحن هنا من أجلك إذا كنت بحاجة إلى أي شي

 . ال يمكننا االنتظار لرؤيتك شخصيا!2000-747-720ترغب في االتصال بالمكتب ، يرجى االتصال على 

 

 بحرارة ،

 



 ميا روبنسون

 

Mia Robinson, Principal 

Village East Elementary school 

1433 S. Oakland St. 

Aurora, CO  80012 

 


