
،تشيري كريك ي عائالت مدارسائعزأ

أود أن مدارس تشيري كريك  مع اقترابنا من شهر مايو ، شهر مليء عادة باالحتفاالت والبطوالت في

. أود اليوم أن كريكمدارس تشيري ل التميز هدف ونحن نعمل معًا إلعادة تعريف معلى دعمك مأشكرك

 .أشارككم بعض التحديثات المتعلقة بنهاية هذا العام الدراسي

2020تواريخ نهاية العام 

 .مايو 8يوم الجمعة  12لطالب فصل  2020-2019سيكون اليوم األخير من العام الدراسي  •

 19اء ، لجميع الطالب اآلخرين يوم الثالث 2020-2019سيكون اليوم األخير من العام الدراسي  •

.مايو

o  مايو 15سيتم تحصيل المهام النهائية يوم الجمعة. 

o و  لوالفص عيدتوستقام أنشطة نهاية العام ، بما في ذلك االحتفاالت االفتراضية النهائية ، و

.مايو 19و  18العمل النهائي ، يومي االثنين والثالثاء ،  إعادة

تواريخ الخروج

عملية خروج ، ستتم  مدرسة 65واألسر في مواقع المدارس البالغ عددها لضمان سالمة الموظفين والطالب 

الطالب على مدار أسبوعين في شهر مايو. ستحصل على تفاصيل حول خطة الخروج المحددة لمدرستك من 

. كاونتى االجتماعي وفقًا لتوجيهات إدارة الصحة في مقاطعة تري التباعد مديرك ، بما في ذلك متطلبات

 :خطيط ، ستتم جداول الخروج على النحو التاليألغراض الت

 مايو 11 - الثانوي  12طالب الفصل •

 مايو 19و  18 - اإلبتدائية مرحلة ما قبل المدرسة •

 مايو 14و  13 -المدرسة االبتدائية  •

 مايو 19و  18و  15 -المدرسة المتوسطة  •

مايو 22-20 -( 11-9المدرسة الثانوية )الصفوف  •



العناصر المتبقية في المدرسة  إسترجاععائالت ال ومساعدة هدفنا هو إتاحة الوقت إلغالق العام الدراسي 

وتسليم العناصر التي يجب إرجاعها. أرغب أيًضا في إتاحة وقت للمدرسين إلكمال بطاقات التقارير وإنهاء 

 .أي عناصر أخرى بحلول نهاية العام

 

 الكمبيوتر إرجاع

عملية لتحديد كيفية ووقت إرجاع األجهزة. لن يتم جمع أجهزة الكمبيوتر خالل تواريخ نحن نعمل على 

 .الخروج الموضحة أعاله

 

 استمرار إغالق المباني

الخروج ، باستثناء عملية  2020يونيو  30ستظل جميع مباني المدارس ومرافق المناطق مغلقة حتى 

خرى المرتبطة بمرافقنا خالل هذا الوقت )على سبيل . سيتم إلغاء أي وجميع األنشطة األالمذكورة أعاله

 .المثال: المدرسة الصيفية والرعاية النهارية والبرامج الرياضية(. سأعيد تقييم شروط االفتتاح في يوليو

 

 تخرجال

نخطط حاليًا لحفل شخصي محدود في نهاية شهر تموز )يوليو( وسننقل المزيد من التفاصيل في المستقبل 

عتمد أي خيار شخصي مقدم بشكل كامل على موافقة وزارة الصحة في ذلك الوقت ومع االلتزام القريب. سي

 .الصارم بمتطلبات التباعد االجتماعي

 

 في الختام

 يمكنكم االستمرار في العثور على معلومات مهمة حول إغالق المدرسة والروابط إلى الموارد على

www.cherrycreekschools.org/coronavirus 

كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لجميع المعلمين والعاملين لدينا ، وكذلك أولياء األمور والطالب على 

وإظهار اإليجابية خالل هذه األزمة المستمرة. نحن في هذا معا وسنتجاوز هذا معا.  الصمود في هذه األزمة

 .نًا. ابقى بصحة جيدةابق آم

 بإخالص،

 سكوت أ. سيجفريد ، دكتوراه

 العام المشرف

www.cherrycreekschools.org/coronavirus.

