
 

 

 

 2021أغسطس  10

 اعزائى عائالت مدارس إيفريت العامة: 

ا ال ُينىس وتستعدون لعام دراسي رائع. نعلم أن لديكم العديد من األسئلة منذ أن أعلنا أننا سنفتح  تكونوا  نأمل أن
ً
تقضون صيف

ى بقدر 100المدرسة شخصًيا بنسبة  ي الخريف. أتمنى أن تكونوا متحمًسي 
 حماستنا للتعلم شخصًيا. ٪ فى

ي أن أقول برصاحة ، ال يمكننا جميًعا 
ي مع مديري المدارس ومساعديهم. ويمكننى

لقد قضينا للتو أسبوع من التدريب والتطوير المهنى
ي سبتمبر ، وبعضهم ألول مرة عىل اإلطالق! 

 االنتظار لرؤية اطفالكم يدخلون مبانينا فى

ي االست منأمل أن تساعدك
عظيم. سيبدو الكثب  من اليوم الدراسي مشابًها لما عايشته قبل الوباء الذي  خريف عداد لهذه الرسالة فى

ي ، ولكن هناك بعض االختالفات: 
اضى  تطلب التعلم االفبر

 قنعة الأ

ي المدرسة. 
ى بارتداء األقنعة أثناء وجودهم فى نحن نتفهم أن هناك العديد من الفلسفات المختلفة حول مطالبة الطالب والموظفي 

القابل لالنتقال بشكل كبب  من  Deltaومتغب   COVIDاهتمامنا األكبر هو صحة وسالمة طالبنا وموظفينا. مع تزايد عدد حاالت 
COVID ف عىل المد ي الوالية  ، قام المشر

ي سبتمبر بألزام ارس والمحافظ فى
ي المدرسة عندما نبدأ فى

. هذا مطلب  2021ارتداء األقنعة فى

ي مكان 
ى الذين يعملون فى األطفال بغض النظر عن حالة التطعيم. هذا مطلب بموجب القانون وال  وجود لجميع الطالب والموظفي 

ى أو الم في  ي مديخضع لتقدير مجالس المدارس المحلية أو المشر
 ، وبالتالي فإن طالب وموظفى

ى العامة )أثناء  افريت ارس ديرين المحليي 
ي ، ستكون هناك 

تدون األقنعة. عىل غرار العام الماضى ي من إعاقة تمنعه إذا كان الط تعديالتوجود األطفال( سب 
من ارتداء  الب يعائى

 . القناع

 عد االجتماع  ابتال

ي المدارس "الحفاظ عىل مسافة فعلية 
ط فى ي المدرسة ، سيكون هناك بروتوكول تباعد اجتماعي معمول به. يشبر

أثناء وجود الطالب فى
ي الصف

ى الطالب فى  بي 
ي تسمح بالتعلم الشخصي بدوام كامل   الدراس تبلغ ثالثة أقدام أو أكبر

إل الدرجة الممكنة والمعقولة ، والنر
فصولنا الدراسية لتوفب  مسافة اجتماعية تبلغ   (. سيتم إعداد لوزارة الصحة schools-requirements for K 12لجميع الطالب" )

. 3ثالثة )  ( أقدام كحد أدئى

 إجراءات أمان إضافية

ا لمتطلبات جميع المناطق التعليمية ، يتم فحص أنظمة التهوية المدرسية وتنظيفها وإصالحها حسب الحاجة. كما زادت  
ً
تهوية  وفق

ي 
ي حالة مرض طفل  هناك خيارات لتعقيم اليدين متاح . الحماماتالعادم فى

وتوكوالت المعمول بها فى ي جميع أنحاء المدارس ، والبر
ة فى

ي المدرسة. مزيد من التفاصيل ستكون متاحة قبل بدء المدرسة. 
 فى

 خدمات خاصة 

ي  الذينا  طالب الخدمات للسيتم تقديم 
ا التسجيل فى

ً
ي المدرسة. يمكن لجميع العائالت أيض

 Everettيتلقون خدمات خاصة فى
 Virtual Academy ي الصفوف   وا إذا كان

 .K-8فى

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-105-K12Schools2021-2022.pdf
https://www.everettsd.org/everettvirtualacademy
https://www.everettsd.org/everettvirtualacademy


 

 

 وجباتال

ي الموقع! يتم تمويل برنامج الوجبات فيدرالًيا ويتم   نعم ،
ا لجميع الطالب فى

ً
مرة أخرى ، يتم تقديم وجبات المدرسة هذا العام مجان

 .USDA تعويض تكاليف الوجبات من قبل وزارة الزراعة األمريكية

ي مدرسة طفلك ، يرجر زيارة موقع  -  القوائم• 
 My School Menus" website"لمعرفة قائمة وجبات اإلفطار والغداء فى

عىل الرغم من أن الوجبات مجانية هذا العام ، ال يزال يتم تشجيع العائالت عىل ملء   - طلبات الوجبات المجانية والمخفضة• 
ا   طلباتعد الطلب الوجبات المجانية والمخفضة. تسا

ً
امج األخرى ويمكن أن تساعد أيض ي تمويل البر

المعتمدة المجانية والمخفضة فى
ي التنازل عن الرسوم األخرى لعائلتك. 

 فى

o  وجبات   طلب online application نت  مجانية ومخفضة عبر اإلنبر

o ي مدرسة طفلك طلباتتتوفر ال
 الورقية فى

؟   متى سيكون لدينا التقويم المدرس 

الخاص بنا هو جزء من مفاوضات العقود الخاصة بنا هذا العام. سنبقيك عىل اطالع عند االنتهاء من التقويم. ومع   22-2021تقويم 
 ذلك ، يمكننا مشاركة: 

ي المدرسة هو األ
 ، أول يوم فى

ً
ي المدرسة: تاريخيا

 ربعاء الذي يىلي عطلة عيد العمال. • أول يوم فى

ي ذلك يوم رأس السنة الجديدة.  
ين من شهر ديسمبر ، بما فى ى األخب   ، العطلة الشتوية هي األسبوعي 

ً
• العطلة الشتوية: تاريخيا

 يختلف حسب موعد حلول يوم رأس السنة الجديدة. 

 هو األسبوع األول من شهر أبريل. 
ً
 • إجازة الربيع: تاريخيا

ة من الصيفاستمتع باالسابيع   لوجه! سيكون لدينا المزيد من التفاصيل مع  : نحن عىل بعد شهر تقريًبا من الحضور األخب 
ً
وجها

 . اب شهر سبتمبر  اقبر

 بصحة جيدة ، كن آمنا و 

مان ى  الدكتور ايان سالبر

ف   المشر

  مدارس إيفريت العامة

https://www.myschoolmenus.com/instance/206/district/229
https://frapps.horizonsolana.com/EVEP01

