أسئلة متكررة حول اجراءات التخرج لفئة عام 2020
س :لماذا ال يمكننا اقامة حفل تخرج شخصي ؟
ج :يرجى معرفة أن قيادة قرارنا بعقد احتفاالت التخرج االلكترونية فقط خالل هذا الوباء العالمي كان فعل بكل ما بوسعنا
للحفاظ على سالمة طالبنا و عائالتهم و موظفينا و مجتمعنا من  COVID-19و بصفتي المشرفة فأن التأكد من أن مدارس
مدينة كولمبوس لن تضع أيا ً منكم قي طريق االذى بسبب التخرج شخصيا ً ,و كان من أولوياتي منذ أن تم اغالق مباني
مدارسنا ,التخرج االلكتروني لفئة  2020يفعل ذلك .
س :كيف أعرف في أي يوم سوف أخذ ثوبي ؟
ً
ج :سوف يأخذ المتخرجون القبعات و االثواب الخاصة بهم من مدارسهم الثانوية وفقا لجدول زمني متدرج وضعه مدير
المبنى  ,سيتم جدولة االوقات الخذ  -كل ثوب حسب كنية الطالب .

س :اذا لم أستطع أخذ القبعة و الثوب في يومي المحدد  ,فكيف أغيره ؟
ج :ستحتاج الى ارسال بريد الكتروني لمدير مدرستك على الفور .

س :ال تمتلك عائلتي سيارة ,أين انتظر آلخذ القبعة و الثوب ؟
ج :سيتم توجيه العائالت التي ال تمتلك سيارة الى منطقة مخصصة آلخذ القبعة و الثوب .

س :هل علينا ارتداء الكمامات ؟
ج :نظرا للتوجيهات الصحية الحكومية بشأن االبتعاد االجتماعي يتم التشجيع بارتداء الكمامات و أغطية الوجه بشدة .

س:هل االثواب ستكون بألوان المدرسة ؟
ج :نعم
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س :مل يمكنني دفع أي رسوم /غرامات مستحقة عن طريق الشيك ,أو , credit cardأو نقداً ؟
ج :هناك ثالث خيارات لدفع رسوم الطالب أو الغرامات المتأخرة .
 .1عن طريق  Credit cardأو يمكن دفع الشيك ل  Infinite Campusمن خالل  parent portalللطالب أو لولي االمر
 .2يمكن الدفع نقداً أو بشيك أو حوالة مالية أو  credit cardلمركز التسجيل (  )Central Enrollmentو الذي يقع
 430 Cleveland Ave., 43215خالل االوقات التالية :
● الخميس  21أيار  9:00 - 2020صباحا ً –  12:00ظهراً
● الثالثاء  26أيار 10:00 - 2020صباحا ً –  4:00بعد الظهر
● .الخميس  28أيار  9:00 - 2020صباحا ً –  12:00ظهراً
 . 3يمكن للعائالت أيضا ً ارسال شيك أو حوالة مالية الى مركز كولمبوس التعليمي ( )Columbus Education Center
(رسوم الطالب /الغرامات) على العنوان التالي 270 E. State St., Columbus, OH 43215
و يجب أن يشمل الدفع اسم الطالب  ,رقم هوية الطالب ,اسم المدرسة,و الغرامة ليتم دفعها و المبلغ .

س :متى سأتمكن من استعادة أغراضي الشخصية من خزانتي ؟
ج :سيقوم مدير المدرسة بابالغ التواريخ و االوقات المحددة للطالب ال ستالم لوازمهم من المدرسة ,ستستمر العملية من يوم
الثالثاء  26أيار حتى يوم الجمعة  29أيار .
سرق أو ُفقد جهاز  Chromebookواالدوات ,و ما الى ذلك .ماذا أفعل ؟
س :اذا ُ
ج :االسر مسؤولة عن فقدان االجهزة الكترونية و االدوات المفقودة و ما الى ذلك .
س :هل احتاج الى تسليم جميع المواد المدرسية قبل التخرج ؟
ج :نعم
س :كيف أحصل على شهادتي ؟
ج :سيحتاج للحصول على شهادتهم في تاريخ و وقت الحق يحدده مدير المدرسة
س :كيف يمكنني معرفة جدول التخرج ؟
ج :يتم نشر جدول التخرج لفئة  2020على موقع المقاطعةccsoh.us/classof2020 :
س :متى سيكون التخرج الصيفي؟ و هل سيكون الكترونيا ً أيضا ً ؟
ج :سيكن التخرج الصيفي في  15أب , 2020 ,و سيكون الكترونيا ً أيضا ً  .سيتم بث الحفل مباشرة الساعة  6:30مساءاً .
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