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 كولدواتر مدرسة عائالت الخیر صباح

 الكامل التعلیم إلى بالذھاب الصعب القرار برانكج ، اتخذنا مقاطعة في الفیروس زیادة معدل حول النقاش من الكثیر بعد
 نوفمبر 30 االثنین یوم التغییر ھذا سیبدأ. عشر الثاني الصف طالب إلى األطفال ریاض طالب لجمیع اإلنترنت عبر

 وارتداء المنزل، في البقاء في بدورھم الجمیع قام إذا أنھ متفائلون نحن. الشتویة إجازتنا حتى أسابیع ثالثة لمدة وسیستمر
 العودة على قادرین اإلیجابیة ، وسنكون معدالت تنخفض االجتماعي ، فسوف التباعد وممارسة العامة األماكن في قناع
 2021 ینایر من الرابع في لوجھ وجًھا التعلم إلى

 فھم إلى باإلضافة ھذه أسابیع الثالثة فترة خالل إلیھا یحتاجون غًدا أو الیوم معھم المنزل إلى مواد أي طفلك سیحضر
 الدراسي الفصل من التحقق إلى الطالب یحتاج. أیام خمسة مدتھ جدول في اإلنترنت عبر التعلیم علیھ سیبدو الذي الشكل

 وفقًا مفتوحة األطفال لنادي النھاریة الحضانة ستظل الوقت، ھذا في. مھامھم لمعرفة دراسي یوم كل اإلنترنت عبر
 الشتاء عطلة بعد حتى التعلیمیة كیندر أكادیمیة ستغلق ذلك المعتاد ، ومع جدولھا

 دیسمبر من عشر السادس حتى األربعاء یوم الطعام استالم سیستمر

 جزًءا الجمیع یكون أن إلى أیًضا نحتاج. الشكر عید في رائعة أسبوع نھایة عطلة وموظفینا عائالتنا لجمیع نتمنى •
 ممكن وقت أقرب في لوجھ وجًھا التعلیمات إلى طالبنا إعادة من نتمكن حتى الفیروس على السیطرة من

 معھم تعیش ال أشخاص وجود عند) واألنف الفم یغطي( ارتِد قناًعا •
 أقدام ستة مسافة على الحفاظ( االجتماعي التباعد على تدرب( •
 ٪ كحول60بنسبة  الیدین معقم أو ثانیة عشرین لمدة الصابون باستخدام( متكرر بشكل الیدین غسل ممارسة( •

 األقل على
 االجتماعیة التجمعات سعة قیود اتبع( •
 الفور على یدیك واغسل الكوع بداخل أو بمندیل والعطس السعال بتغطیة قم •
 فقد بك، الصحة إدارة اتصلت إذا الھاتف على بالرد قم. االختبار في مریضا؛ النظر كنت إذا المنزل في ابقى •

 مھمة بمعلومات إلیك الوصول االتصال متتبع یحاول

وعائلتك طفلك وسالمة صحة على للحفاظ اإلرشادات ھذه ممارسة في االستمرار على لك شكًرا  

 بإخالص

المشرف ویالن، آن تیري  


