
 2020سبتمبر                                                       أخبار الطيار 

     

ال أستطيع أن أقول شكرا بما فيه الكفاية لعائالت آدمز االبتدائية!  بداية العام الدراسي الجديد كانت ال تشبه  

أي شيء كان يمكن أن نتخيله على اإلطالق.   إن صبركم ودعمكم طوال األسابيع القليلة الماضية يغذي  

ليمية جيدة.  لقد ارتكبنا أخطاء، ولكننا  موظفينا للحفاظ على الميل والعمل على تزويد كل طالب بخبرات تع

.  يرجى االستمرار في التواصل مع معلميك وإفها لهم بما نجح  نستخدم تلك التجارب لمساعدتنا على التحسن 

بشكل جيد بالنسبة لعائلتك، وكذلك ما يمكننا القيام به لتحسين تجربة التعلم عن بعد. العمل معا سوف تجعل  

العلم وضعنا احتياجات أطفالنا أوال! من خالل هذا الوباء مع   

 جوناثان هيغيدوس، المدير 

 

من المدرسة الحظنا كيف متحمس طالبنا لرؤية  االسبوعين االولين  خالل 

بعضهم البعض، وحاجتهم للتواصل مع األصدقاء.  ابتداء من األسبوع  

المقبل آدمز سيكون لها نوادي الغداء الظاهري للطالب من كل مستوى  

الصف للحصول على االنترنت والتحدث مع أصدقائهم من فصول أخرى.   

عضو في الفريق المتخصص باستضافة ومراقبة اجتماع    سيقوم مسؤول أو

، وإرسال رمز اجتماع  12:30حتى الساعة   12:00من الساعة  جوجل

 في اليوم المخصص له. جوجل الفصول الدراسية من خالل    جوجل

  الصف الثاني والصف الخامس  — االثنين

      الصف األول والصف الرابع -الثالثاء 

 رياض األطفال والصف الثالث —الخميس

 

سيكون    (5الصف الخامس)-روظة االطفالهذا العام جميع الطالب،  

سيتمكن الطالب من إجراء عرض للقراءة  .    Istationالوصول إلى  

الطابع   إضفاء  على  المعلمين  سيساعد  مما  سبتمبر،  في  المنزل  في 

الفردي على التعليم والتدخالت. لن يتم استخدام هذا الفحص كصف،  

 ولكن معلمك سوف يشاركك النتائج.    

يع الطالب إمكانية الوصول إلى المناهج الدراسية التكيفية، التي ستساعد الطالب على  كما سيتاح لجم 

تير الطالب  وس كما الماجسممارسة مهارات القراءة التي يحتاجون إليها لتعزيزها.  وسوف تقدم الدر

  مهارات مختلفة. سيتم قريباً الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى هذا المورد 

 واستخدامه. 



 

 قريبا   
 سبتمبر  7االثنين 

 عطلة عيد العمال  -ال مدرسة 

 سبتمبر  30األربعاء 

 آخر يوم من الربع األول 

 16 - أكتوبر  1

 ال توجد مدرسة   -  عطلة

 أكتوبر  16الجمعة 

 تسليم اللوازم المدرسية  الربع الثاني

 أكتوبر  19االثنين 

 اليوم األول من الربع الثاني 

  

 مخفضةالمجانية والغداء  النماذج 

يمكن للعائالت ملء طلبنا السنوي للحصول على وجبة غداء مجانية ومخفضة في:                                                

https://www.myschoolapps.com/Application 

 

 المدارس العامة لمقاطعة وايك WCPSS تقنيالدعم ال

اطلع على هذا الدليل إلى التكنولوجيا ألولياء األمور والطالب:                                                         

https://www.wcpss.net/techguides 

https://www.myschoolapps.com/Application
https://www.wcpss.net/techguides

