
 

  األعزاء، Roxbury Prepعائالت 
 

لقد عهدت إلينا بأطفالك الجميلين الموهوبين ونسعى جاهدين لدعم وتكريم هذه المسؤولية كل   .امتنانامع اقتراب عطلة عيد الشكر، دعونا نتوقف للحظة إلظهار 
 ونحن نقف في هذا العام غير المسبوق من التعليم عن بعد والتعليم المجمع.نحن ممتنون جًدا لدعمكم وشراكتكم  بالطبع لم نتمكن من القيام بعملنا بدونك. يوم.

نحن ممتنون جًدا الستثمارك المستمر في مجتمع مدرستنا  إن تفانيك يلهمنا ألننا نعلم أنكم كآباء ومقدمي رعاية تقومون بالكثير خالل هذه األوقات الصعبة.
 وصحية.  ونتمنى لك ولعائلتك عطلة عيد شكر سعيدة ومريحة 

 

 تحديثات المدرسة 

ع:   أخر األخبار حول إطالق نظام التعليم الُمَجمَّ
التعليم عن   استكشافنحن ممتنون للغاية لشراكتك المستمرة خالل  نأمل أن تصلك هذه الرسالة أنت وأحبائك بأمان وبصحة جيدة خالل هذه األوقات الصعبة.

 بعد معًا.

طط إعادة  نواصل العمل من خالل العوامل الصحية الخارجية وتحويل التوجهات السياسية لضمان أننا نطابق إرشادات المسؤولين المحليين والدولة في خ
تعدياًل على خطة إطالق نظام التعليم المجمع الخاصة بنا بسبب تلك العوامل بحيث سنرحب أوالً بعدد أقل من الطالب  لقد أجرينا  الفتح بنظام التعليم المجمع.

نتوقع أن يبدأ طالب نظام التعليم المجمع المتبقون والجدول الزمني األصلي المجمع يوم   نوفمبر وحتى عطلة الشتاء. 30المختارين بدًءا من يوم االثنين، 

يناير  4ستعمد مدارسنا التعليم عن بعد بالكامل لجميع الطالب في الفترة ما بين االثنين  يناير للطالب الذين يختارون التعلم الشخصي.   20الموافق األربعاء 

  يناير، حيث يعود مجتمعنا من رحالت العطالت المحتملة ويتوافق مع إرشادات السفر الخاصة بالوالية. 19وحتى الثالثاء 

 نوفمبر.  30بشأن الطالب المؤهلين للعودة في  11/ 23ن قادة مدرستك والمعلمين في موعد أقصاه يوم االثنين سوف تعلم م

بنا وعائالتنا، لكن نشعر باإلحباط بسبب الحاجة إلى تأخير إطالقنا للتعليم المجمع بالكامل مرة أخرى، ألننا نعلم أن خيار التعلم الشخصي هو ما يستحقه طال
إلى حرم    عودتهممن التعليم الشخصي هم الواجب  استفادةاألكثر  وأولئكقال إن عدًدا صغيًرا فقط من الطالب المختارين   Boston مفوض الصحة في

 نحن نقدر التحدي الذي يمثله هذا للعائالت ونظل ملتزمين بتوفير فرص التعلم الشخصية لجميع طالبنا بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.  المدرسة.

( المذهلة لعلمنا أنه ال يمكننا القيام بأي من هذا  Roxbury Prepفي غضون ذلك، نود أن نعرب عن تقديرنا لعائالت ) على خططنا. اطالعكسنواصل 

  بدونك.

التواصل  من فضلك ال تتردد في   ( المذهلة لعلمنا بعدم إمكانية القيام بذلك بدونك.Roxbury Prepفي غضون ذلك، نود أن نعرب عن تقديرنا لعائالت )

 معنا إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف. 

 مصادر 

 ! Uncommon, شهر الصحة الجسدية في iنوفمبر / تشرين الثاني  ركن العافية:
، نحن متحمسون لمشاركة بعض موارد العافية الخاصة بعادات األكل  (Uncommonمع استمرارنا خالل شهر نوفمبر باعتباره شهر الصحة البدنية في ) 

 م الصحي. والنو

  حياة نشط أكل صحي / أسلوب ، (Snack Shackلعبة ) ، My Plate Kids’ Placeمصادر األكل الصحي:  ●

 الدليل النهائي للتغذية أثناء النوم، تطبيقات للنوم 10أفضل  ، النوم لألطفال   موارد النوم الصحي: ●

 شاهد وقدم الدعم!  فيديو مرفق المدرسة الثانوية:
 Ridge Pointيرجى مشاهدة هذا الفيديو المؤثر الذي رواه طبرية فان كرامب، أحد كبار موظفي تم إصدار فيديو عن الكفاح من أجل بناء منشأة ثانوية!  

High Schoolيرجى التفكير في المشاركة والترويج على   المشاهدة،بعد  الخاصة بنا المرتبطة أدناه. االجتماعي لتواصل ا منصات ، والذي تم نشره على

 صفحاتك الشخصية أيًضا لنشر الدعم. 

 إنستغرام ●
 تويتر ●
 فيسبوك ●

( للتعبير عن معارضتنا للعملية  BPDAجنبًا إلى جنب مع الفيديو، نطلب من األشخاص االتصال برئيس البلدية وأعضاء هيئة تنمية األعمال التجارية ) 

 كلما سمعوا منا أكثر، كان ذلك أفضل!  .نطلب منك رجاًء ملؤه مرة أخرى  - ط بالفعل ربما تكون قد مألت هذا الراب  الظالمة التي أيدوها. 

https://www.choosemyplate.gov/browse-by-audience/view-all-audiences/children/kids
https://foodhero.org/kids
https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/whyville-snack-shack-games
https://snapedny.org/wp-content/uploads/2019/11/DGTipsheet25HealthyEatingActiveLifestyle.pdf
http://sleepforkids.org/
http://sleepforkids.org/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317816#وقت النوم
https://infographicjournal.com/wp-content/uploads/2016/02/180_Nutrition_Sleep_Infographic1.png
https://www.instagram.com/p/CHgWc_jF4tI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CHgWc_jF4tI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/RoxburyPrepCS/status/1327061828795568128
https://twitter.com/RoxburyPrepCS/status/1327061828795568128
https://www.facebook.com/watch/?v=704116287156651
https://www.facebook.com/watch/?v=704116287156651
https://www.instagram.com/p/CHgWc_jF4tI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/RoxburyPrepCS/status/1327061828795568128
https://www.facebook.com/watch/?v=704116287156651
https://bit.ly/emailabout361belgrade
https://bit.ly/emailabout361belgrade


 

 

 
 ومجتمعك على التسجيل اليوم! من خالل تشجيع جيرانك وأصدقائك   Uncommonساعدنا في نشر الكلمة عن 

  
 فيمكنك االشتراك في جميع رسائل البريد اإللكتروني المستقبلية هنا.  إليك،إذا أعاد شخص ما توجيه هذا البريد اإللكتروني 

 
 


