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 ، Cherry Creekعزیزي مجتمع مدرسة 

 ) وتأثیره المستمر على الطالب والموظفین واألسر والمجتمع.COVID-19(فیروس كوروناأرید أن أطلعكم على وضع 

مارس. بمجرد أن نعرف  27كما تعلمون ، مدارسنا مغلقة لعطلة الربیع ھذا األسبوع وستظل مغلقة حتى یوم الجمعة المقبل ، 

 ما إذا كانت المدارس ستغلق بعد ذلك التاریخ ، فسوف نعلمك. 

 تقییمات الطالب القادمة

). CMASبما في ذلك مقاییس كولورادو للنجاح األكادیمي (الیوم تنازلت إدارة التعلیم في كولورادو عن تقییمات نھایة العام ، 

ألنھا ستسمح لنا بالتركیز على التعلیم بدالً من االختبار بمجرد عودتنا  CDE وزارة التربیة و التعلیمأنا أقدر ھذه الخطوة من قبل

. التخطیط مستمر فیما یتعلق فیما یتعلق بقضایا أخرى ، بما في ذلك الوقت التعلیمي CDEإلى المدرسة. نواصل العمل مع 

. احصل على مزید من المعلومات على PSATو  SATبإدارة 

https://www.cde.state.co.us/communications/20200317stateassessments. 

 

 اإلفطار والغداء وكتاب

عاًما أو  18إفطاًرا وغداًءا وكتابًا مجانًا لألطفال من سن  Cherry Creekمارس ، ستقدم مدارس  20ابتداًء من یوم الجمعة 

مارس. ومع ذلك ، سنبدأ في تقدیم وجبات  20إلى  16أقل. كان من المقرر بالفعل أن تكون المنطقة في عطلة الربیع من 

موقعًا عبر المنطقة. یمكن العثور على مزید من المعلومات في صفحة اإلفطار  11ي مارس ف 20اإلفطار والغداء مجانًا في 

نحن ممتنون لمؤسسة مدارس  swww.cherrycreekschools.org/freemealوالغداء وصفحة معلومات الكتاب على 

Cherry Creek  دوالر لدفع ثمن شراء الكتب لھذا البرنامج. 15000على تبرعھا بمبلغ 

 مخزن طعام

نحن نعمل مع المنظمات المحلیة والكنائس ومجتمعنا لدعم بنوك الطعام للعائالت المحتاجة. سننقل معلومات إضافیة بشأن ھذه 

 الفرص بنھایة األسبوع.

 علم عبر اإلنترنتمصادر الت

وضع قادة المناھج لدینا قائمة بالموارد التعلیمیة عالیة الجودة التي قد ترغب في استخدامھا مع طفلك خالل ھذا اإلغالق غیر 

فھي لیست "واجبات منزلیة" ولن یتم جمع  -المسبوق. ال تھدف ھذه الموارد إلى أن تحل محل التدریس في الفصول الدراسیة 

وارد إلى توفیر فرصة إلبقاء جمیع األطفال یشاركون في أنشطة التعلم اإلیجابیة خالل ھذا الواجبات أو تقدیرھا. وتھدف الم

 .rrycreekschools.org/EducationResourceswww.cheاإلغالق. یتم نشر معلومات حول ھذه الموارد على 

https://www.cde.state.co.us/communications/20200317stateassessments.


سنقدم المزید من المعلومات  إضافیة.تعلم عن بعد العمل على فرص  Cherry Creek School Districtتواصل مدرسة 

 حول ھذه العناصر بعد عطلة الربیع.

 CHSAAریاضات الربیع 
تلقینا الیوم كلمة مفادھا أنھ تمشیاً مع التوجیھ الوطني والمحلي ، مددت جمعیة أنشطة المدرسة الثانویة في كولورادو الوقف 

أبریل. احصل على مزید من المعلومات على  18االختیاري لریاضات الربیع حتى   

-of-hall-18-april-to-extended-postponement-sports-17/spring-03-https://chsaanow.com/2020

cancelled-events-music-fame/. 

 

 التخطیط المستقبلي

فیما یتعلق بإجراءاتنا الحالیة وأنشطتنا المستقبلیة (أي حفلة موسیقیة ، احتفاالت نھایة العام ، التخرج ، إلخ) ، نواصل العمل مع 

(مراكز السیطرة على  CDCواتباع إرشادات إدارة الصحة الثالثیة بالمقاطعة ، إدارة الصحة العامة والبیئة في كولورادو ، و 

. سنبقیك على علم بأي وكل التطورات. یمكن االطالع على المعلومات المحدثة COVID-19ھا بـ األمراض) من حیث صلت

على الویب على  Cherry Creekواألسئلة الشائعة والموارد الھامة على موقع مدارس 

www.cherrycreekschools.org/coronavirus. 

ھدفي دائًما ھو حمایة سالمة وصحة وعافیة طالبنا وموظفینا وعائالتنا. وسط عدم الیقین والخوف الذي یجلبھ ھذا الوباء ، فإن 

 قوتنا كمجتمع ھي أعظم أصولنا. نشكرك على دعمك وشراكتك خالل ھذا الوقت االستثنائي.

 آمنًا. ابقى بصحة جیدة.ابق 

 
 سكوت.أ سیغفرید ، دكتوراة

 المشرف العام.
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