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13  ، ي
 2022يناير/ كانون الثان 

 
 أرس مدارس مقاطعة فاييت العامة العزيزة: 

 
ي هذا العام. 

 
 بأن نقوم بتحديثكم حول إجراءات مناخ الشتاء ف

ّ
 مع قدوم موسم الشتاء، فإننا نود

 
ي هذا العام؟

 
 ف

ً
 مالذي سوف يكون مختلفا

( NTIمن الممكن أن تقوم مدارس مقاطعة فاييت العامة باستخدام أيام التوجيه التعليمي غير التقليدي ) 22-2021خالل العام الدراسي 
ي تحدث نتيجة حاالت الطقس القاسية. 

ات االعتيادية الت   عن اإلغالقات أو التأخير
ً
 عوضا

 
ي المدرسة س

ي إغالق المدرسة نتيجة الطقس القاسي بأن مبان 
وف تكون مغلقة، بأنه سوف يتم إلغاء نشاطات ما بعد الظهر، وبأنه يعت 

.  بالتباين عن ذلك، فإنه يتّم احتساب يوم توجيه تعلي مي من الممكن أن يتّم تعويض أو إضافة هذا اليوم إىل رزنامة العام الدراسي الحاىلي
ي بأن الطالب سوف يقوموننتيجة ا( NTIغير تقليدي )

، مما يعت  ل وبأن لن تتم  لطقس كيوم دوام مدرسي ي المي  
 
م ف

ّ
ي التعل

 
بالمشاركة ف

 .  الحاجة إىل تعويض أو إضافة اليوم إىل رزنامة جدول الدوام المدرسي
 

 كيف يقوم ذلك بالعمل؟
ع تأثير الطقس 

ّ
.  عندما يتم توق ل بشكل يومي

خالل أشهر الشتاء، سوف تتم إرسال أجهزة كومبيوتر الكروم بووك مع الطالب إىل المي  
 / ي

، االتصال الهاتف  ي
ون  يد اإللكي  بية المدرسية بإخطار جميع أفراد الكادر واألرس عير الير القاسي عىل منطقتنا، سوف تقوم منطقة الي 

ورة إىل يوم توجيه ، أو إغالق للمدارس NTIمي غير تقليدي تعلي الرسائل النصية، ووسائل التواصل االجتماعي عندما تدعو الض  ، تأخير
ي نتيجة الطقس.  هدفنا هو القيام بالتواصل 

ات ف  ة اليوم الذي يسبق اليوم حول أية تغيير ه تأثير عىل اليوم وف يكون فيالذي سظهير
.  سوف   ة والنخامسئل قبل وقت ال يتجاوز الساعة الرسايتم إيصال هذه الالمدرسي

ً
 . يير ص من يوم التغ 5:30صف صباحا

 
ي يتم تعيي

ي األيام الت 
م بووك ف يقوم الطالب باستخدام أجهزة الكرو طقس، سو نتيجة ال NTIغير تقليدي توجيه تعليمي  نها كأيامف 

ي من اهم من أجل استكمال عملهم الخاصة ب
اض  ي هذا بأنه سوف يتوجب عليهم الدبشكل افي 

ل.  يعت  غل كالرسووم غوو الخول إىل لمي  
ي توجيه تعليمي بشكل ب، حيث سوف يكون المعلمون قد قاموا بنشر واجبات للطالب.  لن انفاسالكأو 

ث تقوم الصفوف بالمشاركة ف 
ّ مبارسر عير  وهي أوقات يكونون متوافرين فيها بشكل  –ت دوام المكتب ن بعقد ساعاو يقومن فإن المعلمير  سوف ، ولكزوومالحي

ي من أجل اللقاء مع الطالب أو األهل الذي
اض  . ن يافي  ي

 حتاجون إىل دعم إضاف 
 

ي أيام توجيس بمقدورهم ب الذين ليك الطال يمتلسوف 
انقطاعات نتيجة  NTIليدي غير التقمي يقس التعله الطاستكمال العمل ف 

لناقصة.  سوف يتم إرسال جبات اال أو تسليم الواة من أجل استكمبعد العودة إىل المدرسدرسية ة أيام مايا األخرى ثالثلطاقة أو القضا
ي وقتمعلومات تسجيل دخول الحسا

م)ة( طفلكم ف 
ّ
ل من قبل معل  الحق من هذا األسبوع.  بات والجداول إىل المي  

 
 ذا يتّم القيام بذلك؟لما

م عندما يجعل طريقة، بهذه ال NTIليدي غير التقمي يالتعله توجيأيام الخدام عير است
ّ
ي التعل

فإننا نتأمل بأن الطالب سوف يستمرون ف 
 كما سوف يقس الشتاء موضوع القدو ط

ً
. هاة إىل نفة أيام تعويضيب إضاقوم ذلك بتجنم إىل المدرسة غير آمنا  ية العام الدراسي

 
ي إيجاد المزيد من المعلومات؟

 أين يكون بإمكان 
ل من  NTIمن أجل أيام توجيه الطقس التعليمية غير التقيدية بات والجداول سوف يتم إرسال معلومات تسجيل دخول الحسا إىل المي  

ي وقت
م)ة( طفلكم ف 

ّ
لمعلومات جول من أجل المزيد من ا www.fcps.net/weatherقوموا بزيارة   الحق من هذا األسبوع.  قبل معل
بية المدرسية. خاصة بمنلت الطقس اإجراءا  طقة الي 

 
 طالبكم. ية من قبل مدرسة  معلومات إضافالرجاء االستعداد من أجل اإلطالع عىل

 

 ،حياتنا ت

 مدارس مقاطعة فاييت العامة


