تمتد عطلة الربيع لمدارس روكفورد العامة حتى يوم الجمعة  20مارس .ستظل جميع مواقع  RPS 205 -بما في ذلك المدارس
 مغلقة حتى  30مارس .يشمل هذا اإلغالق مركز اإلستقبال ،مكتب العوائل التي تمر بمرحلة انتقالية ) (FITو مكتب فحصالطفولة المبكرة و التنسيب في مبنى اإلدارة .اعتبارا من اليوم ،من المقرر إعادة فتح  RPS 205يوم الثالثاء 31 ،مارس ،بناء
على أوامر من الحاكم جي بي بريتزكر.
اتبع هذا الرابط للحصول على أحدث المعلومات .سنقوم بمشاركة التحديثات في األيام القادمة مع االنتهاء من مزيد من
المعلومات .يرجى مراجعة موقع  Facebook ،Peachjar ،RPS 205و  Twitterللحصول على أحدث المعلومات.
أريد أن أكرر حقيقة أن موظفينا يعملون مع العشرات من شركاء المجتمع لتحقيق أقصى استفادة من هذا اإلغالق لطالبنا
وأسرهم .سيكون هذا صعبا ،لكنني أعلم أنه يمكننا العمل معا واالستمرار في وضع الطالب في المقدمة.
بإخالص،
د .إيرين جاريت
المشرف
مدارس روكفورد العامة

خطط اإلفطار والغداء :سيقدم فريق خدمات التغذية لدينا وجبات الطالب  -كل من اإلفطار والغداء  -من االثنين إلى الجمعة
ابتداء من االثنين  23مارس .يمكن لجميع األطفال ،الذين تتراوح أعمارهم بين  2و  18عاما ،الحصول على وجبة معبأة مسبقا،
سواء حضروا  RPS 205أم ال .سنشارك معلومات محددة حول مواقع وأوقات االستالم في األيام القادمة.
االستعدادات للتنظيف :خالل فترة االستراحة ،يقوم موظفو الحراسة لدينا بالتنظيف العميق وتطهير جميع األسطح في المدارس،
بما في ذلك المكاتب والكراسي ومقابض األبواب و قبضات الدروج و مفاتيح اإلضاءة .يتم رش الصفوف الدراسية و غرف
تغيير المالبس و مناطق أخرى حول مدارسنا ومعالجتها بالمطهر .كما يتم تطهير الحافالت المدرسية  -بما في ذلك المقاعد .-
التعلم عن بعد أو بالطريقة الرقمية :يقوم المسؤولون والموظفون بتجميع قائمة من الموارد العوائل في حالة تمديد الوقت بعيدا
عن المدرسة .تتضمن هذه القائمة بعض الموارد التي تنطوي على التكنولوجيا ،والبعض اآلخر ال يشملها .سنشارك المزيد من
المعلومات  -بما في ذلك تلك الموارد  -من خالل قنوات االتصال المعتادة لدينا في األيام القادمة .هدفنا هو مواصلة اإلثراء
والتعلم في المنزل عند انتهاء عطلة الربيع.
األيام الفائتة :أعلن مجلس التعليم بوالية إلينوي أن األيام الفائتة بسبب اإلستعداد و االستجابة لـ  COVID-19تعتبر "أيام عمل
هللا" ولن يتم تعويضها في نهاية العام الدراسي .آخر يوم دراسي هو األربعاء  3يونيو.
حضور الطالب :عند استئناف الفصول الدراسية ،سيتم إعفاء أي حاالت غياب تتعلق بـ  - COVID-19مثل الحالة اإليجابية أو
الحجر الصحي التحذيري .نصح مجلس والية إلينوي للتعليم أن الغياب لن يحسب في التغيب عن المدرسة.
درجات الربع الثالث :نهاية الربع الثالث لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية هي  27مارس .في هذا الوقت ،من السابق ألوانه
تحديد كيف سيتأثر العمل في نهاية الربع بسبب اإلغالق .سنشارك المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.

اختبارات الحالة القادمة :نحن نعمل عن كثب مع مجلس والية إلينوي للتعليم للحصول على أحدث اإلرشادات .حتى اآلن ،لم
يتم اإلعالن عن خطط بشأن اختبارات الربيع الموحدة.
خدمات التعليم الخاص :حتى اآلن ،لم يتم اإلعالن عن الخطط من مجلس والية إلينوي للتعليم فيما يتعلق بخطط طالب التعليم
الخاص ،بما في ذلك اجتماعات خطة التعليم الفردي ( .)IEPسنشارك المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة.
األنشطة الربيعية واألنشطة الالمنهجية :تم تأجيل جميع األحداث الرياضية والممارسات واألنشطة الالمنهجية حتى يوم
الثالثاء 31 ،مارس ،للتوافق مع إغالق المدرسة الحكومية على مستوى الوالية .ألغت جمعية المدارس الثانوية في إلينوي
( )IHSAما تبقى من مواسم الشتاء ،كما ألغت جمعية المدارس االبتدائية في إلينوي ( )IESAما تبقى من مواسم الشتاء.
سنواصل تحديث هذه الصفحة عند توفر المعلومات .إذا كان لديك سؤال لم تتم معالجته ،فالرجاء استخدام دعنا نتحدث! إلرسال
سؤالك أو استفسارك.

