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“Spartanmania” 

 احداث العودة للمدرسة 

 

 

 عقد سيتم  .21-2020 الدراسي العام في وعائالتنا بطالبنا الترحيب Broad Run High School مدرسة يسر

 معلميهم مع متزامن بشكل لالجتماع األمور وأولياء للطالب الفرصة ستتاح  .تقريبًا المدرسة إلى العودة أحداث جميع

 اإلرشاد قسم يستضيفها توجيهية جلسة لحضور والجدد التاسع الصاعدين الطالب دعوة يتم  .المدرسة ومستشار

 Google اجتماعات روابط باستخدام الدراسي الفصل جدول ذلك بعد( األمور وأولياء) الطالب سيتبع  .المدرسي

 هذه توفر أن نأمل  .الفصل في وزمالئهم المعلمين وتحية للقاء دقائق عشر لمدة Schoology في نشرها سيتم التي

 يكونون بحيث ، الدخول تسجيل على بالتدرب للطالب وتسمح المدرسة وموظفي بالمعلمين أوليًا اتصاًل  األحداث

 الوصول كيفية بشأن األمور وأولياء للطالب معلومات توفير سيتم. سبتمبر 8 في المدرسة من األول لليوم مستعدين

 .هكذا  Schoology إلى
 

 أغسطس 31 
 الطالب/  لآلباء معلم كل من ترحيب فيديو مقاطع نشر سيتم  .الموظفين بعودة الترحيب فيديو مقطع مشاركة سيتم•  

 .مساءً  4 الساعة بحلول Schoology فصول في لمشاهدتها

 األمور وأولياء الجدد والطالب الصاعد التاسع الصف لطالب الفتراضي التوجيه•  

 o 5: 00-6: 00  ًمساء (األخيرة بأسماءهم الطالب A - LEO) 

 (LEP - Z األخيرة بأسماءهم الطالب) مساءً  7:30 - 6:30 
 

 سبتمبر 1 
 األمور وأولياء الجدد والطالب الصاعد التاسع الصف لطالب الفتراضي التوجيه•  

 o 8:30 - 9:30 (السابقة الدورات حضور على القادرين غير األمور أولياء / للطالب) صباًحا 

 المعلمين ولقاء ، دقائق 10 لمدة زمني جدول في تجول) والطالب األمور أولياء لجميع الفتراضي المفتوح البيت•  

 (Schoology في Google اجتماع روابط باستخدام معهم والتحية الدراسية فصولك في والطالب
 o ظهراً  12:00 :األولى الفترة 

 o ظهراً  12:15 :الثانية الفترة 
 o ظهراً  12:30 :الثالثة الفترة 
 o مساءً  12:45 :الرابعة الفترة 

 
 سبتمبر 2 
 المعلمين مع دقائق 10 لمدة واجتمع ، B يوم جدول في تجول) والطالب اآلباء لجميع الفتراضي المفتوح البيت•  

 (Schoology في Google اجتماع روابط باستخدام واستقبلهم الدراسية فصولك في والطالب

 o ظهرا 12:00 :الخامسة الفترة 

 o ظهراً  12:15 :السادسة الفترة 
 o ظهراً  12:30 :السابعة الفترة 
 o ظهرا 12:45 :الثامنة الفترة 

 
 سبتمبر 3 
 .شخصين ال بالمعلمين التصال محددة أسئلة لديهم الذين الطالب/  األمور ألولياء يمكن•  

 

 !المساعدة تقديم يسعدنا  .لديك التي األسئلة هي ما نعرف دعنا 



 

 

 


