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 ولياء االمورأ/  باءاالالسادة 
 

 جيدة وازدهاًرا. لنا جميعًا صحة  2021أود أن أبدأ بتمنياتي للجميع في مجتمعنا المدرسي بـعام جديد سعيد جداً وآمل أن يجلب عام 
 

إلعادة فتح المدارس في كانون الثاني/يناير.  وقد ذكر الوزير أن   قترحةعلى علم بمختلف التقارير اإلعالمية بشأن الخطط المأنتم 

 تالميذ مرحلة ما بعد المرحلة االبتدائية لن يلتحقوا بالمدارس، باستثناء أطفال العمال الرئيسيين.
 

 .Google Classroomعبر اإلنترنت من خالل  غن بعد في المنزل ويستأنفون التعلم يجب أن يبقى جميع التالميذ 
 

 "العمال الرئيسيين“لتعريف ) يناير 11يذهبون إلى المدرسة من االثنين  قد للخطر الرئيسيين ' واألطفال المعرضين أطفال 'العمال 

 (.  learning-www.allsaintscollege.co.uk/remote --يرجى الرجوع إلى موقعنا 
 

ظهراً.  سيتم توفير الفرصة للتالميذ لمتابعة دروسهم عبر اإلنترنت من  2:30صباحاً و  9:30وسيحضر هؤالء التالميذ ما بين الساعة 

 يعملون من المنزل.  جنبًا إلى جنب مع التالميذ الذين، Google Classroomخالل خدمة 
 

يناير، أود أن أطلب منك أن ترسل بالبريد  11 وتنوي إرسال طفلك إلى المدرسة من االثنين“العمال الرئيسيين"  من إذا كنت

يجب توفير   .يناير 8 ظهرا يوم الجمعة 12:30 بحلول الساعة  ذلك لتأكيد  tdodds552@c2kni.netالمدرسة  الى اإللكتروني

 المعلومات التالية في البريد اإللكتروني: 
 

 .وصفه  اسم التلميذ  .1
 .“العمال الرئيسيين"اسم وفئة  .2
 للتالميذ.  لحضور  األيام واألوقات المطلوبة .3

 
 درسة، ستكون هناك حاجة إلى الزي المدرسي الكامل وأغطية الوجه.  م الالى يحضرون سوبالنسبة للتالميذ الذين 

 
التعلم عن بعد.  سوف تجد نسخة من  فترة على االنترنت لدعمك أنت وطفلك خالل مدرستنا لقد أنشأنا صفحة معلومات على موقع

.  هناك أيضا مجموعة من متابعته نيمك حد  قربأل تهاسة المنزلية لطفلك والتي أود أن أشجعكم على متابعاالجدول الزمني للدر

 تقنية قد تواجهك. صعوبات او مشاكللمواجهة أي  المعلومات
مفتوحاً   أو مدير المدرسة.  سيبقى مكتب المدرسة بالمدرس االول للصفإذا كان لديك أي مخاوف ترغب في مناقشتها، يرجى االتصال 

    عصراً.3:00صباحاً و9:00الساعة  بين
 

ى مع بدء تنفيذ برنامج التطعيم، تحسنا كبيرا في الظروف الراهنة وأن نعود إلى شيء من الشعور الطبيعي في وآمل وأدعو أن نر

 أقرب وقت ممكن. 
 

 .المقبلة فترةالفي  مثمرجماعي أشكركم على دعمكم وتفهمكم المستمرين، وأتطلع إلى عمل 
 

 خالص االحترام
 رونا فاريموند ب

 مديرة المدرسة 

http://www.allsaintscollege.co.uk/remote-learning

