
 

 منطقة ،أن ثانویة ماین الشرق ود ان نعلمكمن

 ۲۰۲۰اْذار  ۱٦تجري تعدیالت على الجدول الدراسي بدًءا من یوم االثنین   ۲۰۷ 

بین طالب  (COVID-19) یروس الكورونالف بھدف الحد من التعرض المحتمل

 منطقة وموظفي المدرسة. مع العلم أن

 .في الوقت الحالي  (COVID-19)مؤكدة من  ومدارسھا لیس لدیھا اي حالة ۲۰۷ 
 

اذار  ۱٦بدًءا من یوم االثنین سیتوقف الدوام  ۲۰۷  منطقة  مدارس جمیعستغلق 

یوم  اذار عطلة ۲۰ الجمعة. كان من المقرر ان تكون یوم اذار ۱۹حتى الخمیس 

 اصل خمسة أربعة أیام مننحن وھیئة التدریس والموظقین سنعمل  . للطالب المعھد

. سیقدم أعضاء ھیئة التدریس والموظفین تقریراً للعمل یوم االثنین طوارئ أیام  من

المقرر اذار  ۲۰الیوم محل یوم الجمعة  سیحل ھذاومارس بمناسبة یوم المعھد.  ۱٦

الذي كان من المقرر أن  وستستخدم ھذه االیام ألاعمال البناء في المدرسة في األصل.

علمینا حسب الحاجة لتوفیر التعلم اإللكتروني بدأ خالل عطلة الربیع ومواصلة دعم مت

 لطالبنا حسب الحاجة في األسابیع القادمة.
 

في األسبوع المقبل ، سیتواصل المعلمون مع الطالب في درس تدریبي بغرض التأكد 

من أن لدینا اتصاالت جیدة في التعلیم اإللكتروني في مكانھا ویمكننا إنشاء روتین 

لفترة   منطقة ۲۰۷ یتم استخدامھا إذا تم إغالق مدارسللتواصل والمھام التي س

 طویلة من الوقت وأیام التعلم اإللكتروني.

 



. في اذار ۲۷مارس حتى الجمعة  23في عطلة الربیع من االثنین   المدرسة ستكون 

؛ ومع ذلك ، فإننا نراقب  اذار ۳۰االثنین الى یوم    الرجوع ھذا الوقت ، من المقرر

 ۲٦المعلومات الالزمة ألولیاءاالمور یوم الخمیس المصادف  الوضع وسیتم تقدیم

 .اذار
( ماین ایست ماین ساوث ماین ویست شىي فورست  207سیتم تنظیف جمیع مدارس منطقة 

ة اذا اذار . مكتب المنطقة سسیبقى مفتوحا في حال 29اذار الى  17اكادیمي) في فترة ما بین 

 ارتم اي استفسار او ماشاھد العنوان او الرقم الھاتف ھو 

1177 S. Dee Rd Park Ridge IL  

847 969 3600 

تعمل المنطقة على  ،Quest Food Management Servicesبفضل شریكنا 

وضع خطط لضمان حصول طالبنا على غداء مجاني ومخفض على الطعام خالل 

أیام حضور الطالب المقررة في األصل في األسبوع المقبل. سیتم إرسال التفاصیل 

 بعدوضع الخطط. العوائل إلى

سنستمر في إرسال المعلومات من خالل وسائل االتصال المعتادة لدینا ، باإلضافة 

 ومواقع المدرسة. /https://maine207.orgى نشر التحدیثات على موقع على إل

كان قرار عدم االلتحاق بالمدرسة األسبوع المقبل صعبًا ألننا ندرك التأثیر الكبیر 

على الطالب واألسر والموظفین. ومع ذلك ، فإن صحة وسالمة طالبنا وموظفینا ھي 

 أولویتنا األولى.

 
 


