الى عائالت فئة  2020في مدارس مدينة كولمبوس االعزاء !
يسرني أن أُطلعكم على أننا سنحتفل باالنجازات االكاديمية للمتخرجين من خالل حفل التخرج االلكتروني ,لقد عملوا بجد
لكسب شهادة دبلوم المدرسة الثانوية ,و مدارس مدينة كولمبوس مستعدة لتكريم انجازاتهم .
كان الدافع وراء قرارنا بعقد احتفاالت التخرج االلكترونية خالل هذا الوباء العالمي هو عمل كل ما بوسعنا للحفاظ على
سالمة طالبنا و عائالتهم و موظفينا و و مجتمعنا من
COVID-19
كان تطوير خطة التخرج الصحيحة خالل هذه الفترة غير المسبوقة دائما ً حول الموازنة بين السالمة و رغبتنا باالحتفال
بتخرجك بالشكل المناسب ,حفل التخرج االلكتروني لفئة  2020يفعل ذلك .
سيحتوي التخرج على العديد من التقاليد  ,بطريقة أكثر ابداعا ً و ستكون ممتعة و سوف تتحرك ,نحن ملزمون بجعل هذا وقتا ً
ال يُنسى و مثيراً للمتخرجين و عائالتهم .
ها هي الخطة :
استالم القبعة و الثوب :سوف يأخذ المتخرجون القبعات و االثواب من مدارسهم الخاصة بهم بعد
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺟدول ﻣﺗدرج طوره ﻣدﯾر اﻟﻣدرﺳﺔ .ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﺑﺎدىء اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﻋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺻراﻣﺔ  ,ﺳﯾطﻠب ﻣن
اﻟﻣﺗﺧرﺟون اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﯾﺎراﺗﮭم ﺧﻼل وﻗت اﺳﺗﻼﻣﮭم اﻟﻣﺣدد  ,ﺳﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺳﯾﺎرة اﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻧﺗظﺎر
.
أﻣﻧﺔ ﻟﻼﺳﺗﻼم ,و ﺳﯾﻘوم اﻟطﻼب أﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﮭم اﻻﺟﮭزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدات أو اﻟزي اﻟﻣد.
رسوم التخرج :ألغى مجلس التعليم الرسوم البالغة  $70دوالراً لطالب فئة  2020و يهدف هذا القرار الى تجنب عبء
اضافي على المتخرجين الذين يُعانون بالفعل من نهاية مرهقة للعام الدراسي بسبب
, COVID-19ستحصل العائالت التي دفعت الرسوم بالفعل على معلومات حول كيفية استرداد
االموال .
ارسال صورة للمتخرج :يُطلب من المتخرجين ارسال صورة النفسهم و هم يرتدون قبعاتهم و أثوابهم لعرضها خالل
االحتفاالت االلكترونية اذا لم يُقدم الطالب صورة فسيتم استخدام صورة هوية الطالب المدرسية  ,و سنرسل المزيد من
المعلومات حول العملية و الموعد النهائي لتحميل الصور .

التخرج االلكتروني  :ستقام احتفاالت التخرج االلكتروني خالل االسبوع من  22حزيران الى  27حزيران
سيتم بث حفل التخرج االلكتروني لكل مدرسة ثانوية مباشرة على صفحة  Facebookالخاصة
بمدارس مدينة كولمبوس و قناة YouTubeو يتم بثه على قناة Columbus Educational Access
و كذلك البث المتزامن على . WCBE 90.5 FM
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االحتفاالت :سيكون لمدارسنا  19متحدث خاصا ً و معروفا ً على الصعيد الوطني  ,و مالحظات قصيرة مني  ,من مديرك ,
من الطالب المتفوقون ,ومن الطالب المختار للتحدث  ,الى جانب قراءة اسماء كل خريج .
ابدأ بالتخطيط لمشاهدة الحفالت االن ! و تُعد استضافة و مشاهدة الحفالت فرصة ممتازة لجمع عائلتك و أصدقائك معا ً بطريقة
بعيدة اجتماعية لمشاهدة هذه المناسبة الهامة في المنزل .
"CCSGrad2020مشاركة أفضل التمنيات  :نُشجع الجميع على مشاركة صورهم و كلمات التشجيع و رسائل التهنئة
على وسائل التواصل االجتماعي باستخدام hashtag
تفاصيل التخرج االضافية عبر االنترنيت  :ستتم مشاركة جميع معلومات التخرج الخاص بك بما في ذلك استالم القبعة و الثوب
يمكن العثور عليها عبر ccsoh.us/classof2020و االحتفاالت المكتملة و التخرج الصيفي من قبل مدير المدرسة و
االنترنيت على
المدرسون و المديرون و االسر و مجتمع كولمبوس فخورون بكم و بانجازاتكم  .أنا واثقة أن كل المتخرجين سيرتدون قبعات
و أثواب التخرج و سيخوضون أنشطة التخرج هذه كما فعلوا منذ أن بدأت هذه االزمة الصحية التي ليس لها مثيل .
اسمحوا لي أن أكون أول من يقول لكم مبروك لفئة !2020
باخالص ,

Dr. Talisa Dixon
المشرفة  CEO /لمدارس مدينة كولمبوس
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