
ت ربما  جديد:  ا   الحافالت جداول بعض تغير
ً
   رسائل تلقيت  قد  تكون ربما    :   مؤقت

 معلومات تحديث جرى إذا  األسبوع هذا  نهاية ف 

   نقلك
ات هذه  .Portal Parent PowerSchool ف   من  التحقق ُيرج   لدينا.  السائقير   نقص  بسبب معينة تمسارا عىل  مؤقتة  تغيير

PowerSchool ُيرج   الوالدين، بوابة إىل الوصول بوسعك يكن لم إذا  )أطفالك(.   طفلك حافالت )جداول( جدول عىل لالطالع 

.  لم حافلتك معلومات أن ُيحتمل الطالب، نقل إدارة من رسالة تتلق لم إذا  طفلك.  بمدرسة االتصال  أنهم عىل الطالب يسجل لن تتغير

ابنا  مع  الوضع يتحسن أن نتوقع بالحافلة.( النقل بسبب التأخير  كان  إذا  متأخرين  الجديد.  الدراس   العام من اقير

 

يكو العامة!    مدارس مقاطعة هي 
 سطر الموضوع: تحديث بشأن العودة إىل المدرسة ف 

يكو األعزاء،   عائالت هي 

: العودة إىل    
  سبتمي  الماض 

مرحًبا بعودتكم! هذا العام الدراس  ليس عاًما دراسًيا عادًيا، بل أمر لم نحظ به بشكل كامل ف 
  الخريف. سيكون هذا العام حول العودة إىل التدريس والتعلم من جديد، مع إعطاء األولوية للصحة 

الفصول الدراسية ف 
  يجب أن  

 تعرفها والسالمة. أهم األمور التر

، وهو يوم أربعاء  8أول يوم دراس  للطالب هو يوم    بيوم روش   7)الثالثاء الموافق   سبتمي 
ا
سبتمي  عطلة للطالب احتفاًل

 .  تجدون أدناه التقويم المدرس  عىل مستوى األقسام  2022-2021 هاشناه(. 

     فالت: الحا 
  عددهم ف 

  الحافالت المدرسية، حيث يوجد نقص ف 
ربما تكونون قد سمعتم عن الحاجة الملحة لسائقر

  األسابيع األوىل من 
، لكن لألسف لن يتواجدوا جميًعا ف  أنحاء البالد. عملنا بجد لتوظيف وتدريب المزيد من السائقير 

، حيث أن بعض الحافالمدرسة.    نقل الطالب عىل عكس ما نرغب فيه جميًعا.  نطلب منكم التحىل  بالصي 
الت ستتأخر ف 

ابنا   ل كل يوم بأمان. نتوقع أن يتحسن الوضع مع اقير مون بإيصال الطالب إىل المدرسة والمي   يرج  العلم، مع ذلك، أننا ملير 
 من العام الدراس  الجديد. 

  حدود هل تعلمون أننا زدنا أجور سائق الحافلة ونقد  راتب سائق الحافلة:  
دوالر للسائقير    3000 -دوالر 1000م حوافز ف 

 ! وا الخي  ؟ انشر  . تبدأ التفاصيل الكاملة عىل هذه الصفحة  الجدد والحاليير 

، سنتتبع حاالت كوفيدتماًما مثل العام   : 19-معلومات حالة كوفيد   
يكو العامة ومكاتبها.  19-الماض    مدارس مقاطعة هي 

ف 
ها من معلومات كوفيد احفظ هذه الصفحة لتتبع الحاالت اإليجابية  نحدث المعلومات كل يوم تقريًبا.   المهمة.  19-وغير

تحقق من مخطط التدفق هذا   ؟ 19-ماذا يحدث عندما يكون اختبار الطالب أو الموظف إيجابًيا لكوفيد  مخطط التدفق:  
  ستتخذها مدارس مقاطعة ه

يكو العامةللتعرف عىل الخطوات التر اء الصحة. ي   ، بما يتماسر مع إرشادات خي 

؟ ح  ُيرج  زيارة هذه الصفحة لالطالع عىل شر  ماذا عن التعليمات والحضور اليوم  للطالب الذين يتعير  عليهم الحجر الصح 
 .  للسيناريوهات المحتملة، باإلضافة إىل دعم التعلم الرقم 

هم(، بغض   كما تعلمون، الكمامات مطلوبة داخل المدارس والمكاتب لجميع األفراد    الكمامات:   )الموظفير  والطالب وغير
، ويشجع هذ . النظر عن حالة التطعيم    الحافالت المدرسية بأمر فدراىل 

  الهواء الطلق، يلزم استخدام الكمامة ف 
  ا بشدة ف 

ا. لمزيد من المعلومات، 
ً
حول    تحقق من األسئلة الشائعة والرسوم البيانية  خاصة عندما ال يكون التباعد الجسدي ممكن

  مواقف محددة. استخ
 دام الكمامة ف 

اتيجيات صحية أخرى:     اتخاذها:   اسير
  سنستمر ف 

ا هذه الخطوات التر
ً
يشمل الحفاظ عىل صحة طالبنا وموظفينا أيض

نظيف المتكرر للمناطق متكررة اللمس؛  أقدام قدر اإلمكان؛ الت 3أنظمة هواء داخلية جيدة الصيانة؛ الحفاظ عىل مسافة 
ها!  كير  المستمر عىل غسل اليدين، وغير

 واقيات مكتب بالستيكية شفافة )لالستخدام حسب الطلب(؛ الير

ها من الموارد المهمة:  PowerSchool Parentبوابة    يكو العامة عي   م ابحث عن خدمات   وغير
دارس مقاطعة هي 

"  
نت ف  اك. يمنح  " ، The Connectionاإلنير   تحتاجها وكيفية االشير

  مكان واحد سهل للعثور عىل األدوات التر
PowerSchool  إىل 

ا
 سهال

ا
 الصفوف، ومعلومات الحضور، وجداول  العائالت من جميع مستويات الصف الدراس  وصوال
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  إىل   
ون  الطالب. إذا احتجتم إىل مساعدة بشأن تسجيل الدخول/ كلمة المرور أو رقم الطالب. يرج  إرسال بريد إلكير

helpdesk@henrico.k12.va.us  .وسيقوم أحد أعضاء فريق التكنولوجيا لدينا بالرد خالل يوم عمل واحد 

" الجميلة. يحب ال انشر صور أول يوم!    أعددناها  جميع رؤية مثل هذه صور "أول يوم دراس 
هنا بعض الالفتات التر

  البيت
اضًيا!( ويمكنك طباعتها ف   . دع طالبك يبتسمون ويقفون قبل أن يبدأوا المدرسة )شخصًيا أو افير

 / https://henricoschools.us/backtoschool، يمكنك البدء هنا: ات والمزيد للحصول عىل كل هذه المعلوم

 ! 2022-2021مرحًبا بعودتكم، وأطيب التمنيات بعام دراس  سعيد وصح  

 مع التحية،

يكو العامة   مدارس مقاطعة هي 
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