
 2020يونيو                             أخبار الطيار  

 بطاقات التقرير

وبسبب إغالق المدارس في آذار/مارس، ستبدو بطاقات التقارير مختلفة هذا العام.  لن يحصل أي طالب على درجات رسمية 

فقط درجات للربع الثالث. ومع ذلك ، في قسم   1التقرير، وسيكون المسار في الجزء األمامي من بطاقة الربع الرابع  في عمود 

التعليقات سيقدم المعلمون مالحظات نهاية العام للطالب.  وستعالج التغذية المرتدة نقاط القوة واالحتياجات من منظور أكاديمي 

.  في محاولة لدعم اآلباء 2021-2020سي  إلى العام الدرا 2020واجتماعي عاطفي بهدف دعم االنتقال الفعال من ربيع عام 

قبل أسبوع من اليوم األخير من المدرسة.  هذا سيعطيك الوقت  1واألمهات، وسوف نقوم بإرسال بطاقات التقرير المنزل 

للتفكير والتواصل مع معلم طفلك إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف. سيتم إرسال بطاقات التقرير عبر البريد اإللكتروني 

يونيو.  إذا كنت تفضل استالم بطاقة تقرير طفلك من خالل البريد   4في   4-2مايو ، والمسارات  28في  1مسار لل

 اإللكتروني، يرجى إبالغ معلمك.  

  

 كتب السنة!

اطلب كتابك السنوي في www.treering.com/validate. رمز التحقق من صحة مدرستنا هو   

لقد قمنا بتمكين الميزة بحيث سيتم   بمجرد أن تشتري، ستتم مطالبتك بإنشاء صفحتين مجانيتي.  .1012825681944832

إذا كنت قد طلبت بالفعل الكتاب السنوي الخاص بك، يمكنك   عنوان الذي قدمته.شحن جميع الكتب مباشرة إلى منزلك في ال

مايو لطلب وإنشاء  29لديك حتى   تفاصيل الطلب".تحت "   وتوفير عنوان الشحن الخاص بك treeringتسجيل الدخول إلى 

.2صفحاتك الحرة    

 2021/ 2020تقويم المدرسة 

نظام في فصولنا الدراسية.  نحن نعمل جنبا إلى جنب مع ترحيب بالطالب مرة أخرى االبتدائية االنتظار لل ادامزال يمكن لـ 

بالعودة إلى المدرسة.  في   للتأكد من أن لدينا بيئة آمنة لجميع األطفال بمجرد السماح لنا ويك كاونتي العامة  رسامد

تعديل الجدول الزمني للسنة.  سوف آدمز   حين أننا ال نعرف أي تفاصيل، فإن المشرف سيقدم لمجلس التعليم مع إمكانية

 ويك كاونتي العامة  رسانظام مد االبتدائية و
 تغييرات. ا تم إجراء أي التواصل معك إذ

  

 توجيه رياض األطفال

لومات وسوف تشمل المعمايو!   26وسيتم نشر المواد االبتدائية االبتدائية روضة األطفال التوجيه على موقع ادامز ، الثالثاء 

الفصول الدراسية المعلم ومساعد مقدمات، تحية اإلدارة، مقدمات المعلم المتخصص، مقدمات الموظفين دعم   ة: التوجيهي

.    ياء الطلبة و المعلمينجمعية اولرايدر، أساسيات الكافتيريا، فضال عن مقدمة من خارج  الحافلهول كاربوالطالب، نصائح 

الدراسية يوم الخميس  مع اإلدارة ومعلمي الفصول  نيورزاجوبة   وجلسة  اسءلة  يةتراضاالفجلسة اليفكما سيستضيف آدامز

من خالل البريد  جوجل تلبيةصباًحا. سيتم توفير رموز  10  الساعة  مايو  29مساًء والجمعة  7  الساعة في  مايو  28

 ، أو عن طريق االتصال بالمكتب األمامي.  رياض االطفال عائالت اإللكتروني إلى

 

 

http://www.treering.com/validate


 نهاية السنة الطالب الممتلكات التقاط

ويقوم المعلمون بتعبئة جميع متعلقات الطالب في حقائب فردية لكي تلتقطها األسر في األسابيع المقبلة.  يمكن العثور على  

، حيث أن السالمة هي أولويتنا األولى.  سيكون  اربولكجدول استالم الطالب الذي ينتمي أدناه، وسوف يتم من خالل ممر

اع ، وسيتم إحضار مواد طالبك المعبأة في الخارج لتقوم بتحميلها في سيارتك أثناء القيادة المعلمون في متناول اليد لموجة الود

إذا كانوا عائدين إلى المدارس العامة في   Chromebook الكمبيوتر إلى إعادة أجهزةيحتاج الطالب ال .  كربوولعبر ممر 

تب المكتبة كما يمكننا جمعها في العام  مقاطعة ويك في العام المقبل.  فقط طالب الصف الخامس سوف تحتاج إلى إعادة ك

لك إلعادة أي عناصر تحتاج إلى العودة إلى   lلوبراك يف الدراسي الجديد من الطالب العائدين.  سيتم توفير صندوق جمع

ها  أدامز.  ولن تتمكن أي أسرة من الوصول إلى مبنى المدرسة خالل هذه األوقات.  إذا كنت بحاجة إلى التقاط األدوية أو غير

من المواد من داخل مبنى المدرسة، يرجى االتصال بالمكتب األمامي إلعداد وقت. إذا لم تتمكن من حضور هذه األوقات، 

  7مساًء إلى  6يونيو من الساعة  10واألربعاء  3سيكون هناك عدد محدود من الموظفين لتقديم المواد الطالبية يومي األربعاء 

 مساًء.  

 ونحن نتطلع إلى رؤية الطيارين لدينا قريبا!

 

الصف الرابع  -   ماقبل رياض االطفال    

يونيو 3األربعاء  المسار األول  مساءً  2 - ظهراً  12   

4و  2المسار  يونيو  9الثالثاء   مساءً  2 - ظهراً  12   

يونيو  10األربعاء  المسار الثالث  مساءً  2 - ظهراً  12   

 

 الصف الخامس "اإلقالع" وموكب السيارات االحتفال 

يونيو  3الخميس   المسار األول  صباًحا   10:30  -صباًحا    10:00   

يونيو 11الخميس   المسار الثاني صباًحا   10:30  -صباًحا    10:00   

يونيو 11الخميس   المسار الثالث  صباًحا   11:00  -صباًحا    10:30   

يونيو 11الخميس   المسار الرابع  صباًحا   11:30  -صباًحا    11:00   

 


