مايو 2020

أخبار الطيار

إعجابي وتقديري لموظفي البتداءية أدامز ينمو من خالل القفزات والحدود كل يوم وهم
يعملون بال كلل للتواصل مع الطالب وتعلم مهارات جديدة واالنخراط في التعلم عن بعد .في
حين أننا قد ال نكون في مبنى المدرسة في شهر مايو ،ال تزال هناك أشياء يمكننا القيام بها
إلظهار امتناننا خالل أسبوع تقدير المعلم .فيما يلي بعض االقتراحات البسيطة التي ال تكلف
أي أموال  ،ولكن من شأنها أن تضيء يوم أي معلم .إذا كنت ترغب في إرسال رسالة أو
بطاقة إلى معلمك في المدرسة  ،فسنكون متأكدين من الحصول عليها .عنوان المدرسة
هو:
805 Cary Towne Blvd. Cary, NC 27511

االثنين  6مايو :أرسل معلمك "وجه ًا سخيفًا "سيلفي لبدء أسبوعهم بابتسامة!
الثالثاء  7مايو :أرسل إلى معلمك مجاملة.
األربعاء  8مايو :أرسل معلمتك نكتة المفضلة لديك لجعلها تضحك!
الخميس  9مايو  :أرسل معلمك قصيدة لطيفة أو مذكرة شكر.
الجمعة  10مايو  :أرسل معلمتك لطيف  /متعة  ، GIFميمي  ،أو مقطع فيديو.

يوم الحقل االفتراضي
كن على اطالع! وسترسل السيدة كروتشر تعليمات يوم ميداني افتراضي على مجلس االختيار
المتخصص في  11أيار/مايو .انضم إلى المتعة ،على الرغم من أنك في المنزل.

المدارس مغلقة!
وقد أعلن الحاكم كوبر مؤخرا أن جميع مباني المدارس العامة ستظل مغلقة لبقية العام الدراسي.

ونتيجة لذلك ،سيبقى آدامز مغلقا ً للفترة المتبقية من هذا العام الدراسي للحصول على تعليم شخصي.
سيواصل طالبنا وموظفونا التعلم عن بعد والعمل عن بعد للفترة المتبقية من العام الدراسي .اليوم األخير
من التعلم عن بعد للمسار  1سيكون  4يونيو  ،والمسارات  ، 2،3و  4سيكون  11يونيو .نحن بصدد وضع
خطط اآلن فيما يتعلق بيك اب البند الشخصية ،التقاط صورة الربيع ،االعتراف الصف  5وغيرها من
أنشطة نهاية العام .سنقوم بتوصيل التفاصيل مع العائالت بمجرد االنتهاء منها.

بطاقات التقدير والتقرير
وقد زود مجلس التعليم في والية كارولينا الشمالية المدارس بالمبادئ التوجيهية التالية فيما يتعلق بالدرجات .لن يحصل
الطالب على أي درجة نهائية في الصفوف الروضة الى الخامس(  .)K-5وبدالً من الصف النهائي ،سيقدم المعلمون تغذية
مرتدة في نهاية العام للطالب فيما يتعلق بالتعلم من العام الدراسي .تعمل مدرسة آدمز االبتدائية ومنظمة المدارس العامة
لوايك على تسوية الخدمات اللوجستية لهذا التوجيه ونحن نتحرك نحو نهاية هذا العام الدراسي .سيتم تحديثك في األسابيع
القادمة مع تفاصيل تتعلق ببطاقات التقرير وتعليقات نهاية العام  /الدرجات.

