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 نرحب بأهالي مدارس مدينة كولمبوس 
 

 

للمساعدة     2020- 2019أعلن اليوم الحاكم مايك ديواين أن جميع المدارس في أهايو ستظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي   

 COVID-19 في ابطاء انتشار 
 

 

و هذا بالتأكيد ليست الطريقة التي توقعنا بها انهاء العام الدراسي عندما بدأناها في شهر أب الماضي , و لكن هذه حقيقة تواجهها  

 المقاطعة التعليمية في جميع أنحاء البالد االن , و يجب علينا التكيف مع تقديم تجارب تعليمية عالية الجودة لطالبنا عن بُعد . 
 

 

للرغبة الى الحياة الطبيعية . نحن غير متأكدين ما سيحمله المستقبل و ما يعنيه الى  أنا متأكدة من أن الكثير منكم يشعرون مثلي 

شوق  الحياة الجديدة البعيدة , ال يسعني اال ال طالبنا و موظفينا ,وأنا أعلم أن هذا االرتياب يُمكن أن يكون مرهقاً و نحن نعيش هذه

و موظفينا في مباني مدارسنا , مدارسنا هي مالذ أمن و بيت أخر للعديد من طالبنا و ال يمكننا االنتظار حتى اليوم   لرؤية طالبنا

 الذي يمكننا فيه الترحيب بهم مرة أخرى 
 

 

  أكاديمية  حتى ذلك الوقت و على الرغم من ذلك, ستلتزم مدارس مدينة كولمبوس باالشتراك مع طالبنا و تعليمهم من خالل

و الذي سيكون برنامج التعليم االفتراضي الخاص بنا حتى نهاية العام الدراسي ,قد تكون مباني مدارسنا , االنترنيت عبر   CCS  

 مغلقة ولكن التعليم سيستمر عن بُعد .
 

 

.Online Academy  يقوم المعلمون بتحديد العمل المطلوب لطالبهم عن طريق 

سيتخرجون لدينا فأنه مهم جداُ اكمال هذه الدورة التدريبية عبر االنترنيت من أجل تلبية متطلبات التخرج بالنسبة للعديد من الذين 

 .اذا كنت طالباً و لم تقم بتسجيل الدخول أو االتصال فعلياً بمعلمك , فأنا أشجعك بشدة على القيام بذلك هذا االسبوع .
 

 

لسماعها و لكنها ُمخيبة لالمل , أنا أشعر بخيبة أمل خاصة الى الطالب الذين  أخبار اليوم من الحاكم لم تكن مفاجئة بالتأكيد

تخرجون فسوف يفتقدون الى لحظات مهمة في حياتهم .لقد أنشأنا فريق عمل كبير لتبادل االفكار حول الطرق التي يمكننا من يس 

في حين أن هذه االفكار ال يمكن أن تحل محل خاللها االحتفال بالمتخرجين و تكريمهم بشكل مناسب في االسابيع القادمة , 

أملة أن ما يمكننا القيام به يمكن أن يمنح المتخرجين بعض االحساس باالحتفال و االنجاز .االحتفاالت و التجارب التقليدية .   
 

    نكون هنا للمساعدة و   نحن نعلم أن طالبنا و عائالتهم و المجتمع االوسع يواجهون أوقاتاً غير متأكدة و غير مسبوقة , نريد أن
 

 الدعم بأي طريقة ممكنة يرجى زيارة موقع    StaySafeCCS.org المتوفرة  الموارد و المعلومات من ثروة على للعثور  

 لعائالتنا . 

 

و موظفينا الرجاء البقاء سالمين !لكل طالبنا و عائالتنا   
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