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 ، العائالت األعزاء

 

رسلت سابًق   رسالة��  
ُ
التعليم   ، تم مشاركة إرشادات من مجلسم)٢٠٢١  // مارس    ٥تار�خ (  ��)  63التعليمية (  ا إ�� جميع أسر املنطقةأ

) إلينوي  الوالية.  ISBEبوالية  تفرضها  ال�ي  الر�يع  اختبارات  �شأن  و و )  التخطيط  �عد اآلن  من  إضافية  اتاالن��اء  معلومات  لدينا  تود  ، 

 مشارك��ا معكم.

 

: لستم بحاجة للرد ع�� هذا ال��يد اإللك��و�ي أو  ا�ختلط)/عليم ال�ج�نتذو ا�حضور ال�خ��ي ومتلقي التعليم عن �عد (الالطالب  

 ال�خ��ي.  ا�حضور الر�يع أثناء  إختبارات ذوي التعليم ا�ختلطنموذج. سيأخذ الطالب ال

 

 بارال �سمح لالختبار عن ُ�عد، فقد تم توف�� أماكن للطالب عن ُ�عد للمشاركة �� االخت   ISBE: نظًرا ألن  عن ُ�عد ذوي التعليم  الطالب  

 :أثناء ا�حضور ال�خ��ي

 

الر�يعية   اختبارا��م  التعليم عن �عد    سيأخذ طالب  والسالمة،رشادات ال�حة  إل ا  اتباعً :  مرحلة الروضة إ�� الصف ا�خامس •

الر�يع    اتمواعيد اختبار . فيما ي��  )District 63 Family Resource Center) (٦٣التعليمية (  �� مركز موارد األسرة باملنطقة 

5-K . 

الـ( • الصف  ٦الصف  إ��  املتوفرة،  :)٨(الـ)  للمساحة  ��    نظًرا  الر�يعية  اختبارا��م  �عد  عن  التعليم  طالب    مدرسةسيأخذ 

 .٨-٦مواعيد اختبار الر�يع فيما ي�� . )Gemini Middle Schoolجيميناي املتوسطة (

  درسةامل  إ��   أطفالهمعدم حضور    �عض األها�� قد يختار    العام،للظروف الفر�دة لهذا    ونظًرا  )ISBEالـ(  رغم عدم ��جيع •

) مباشرم��امن (  تدريس  الثامن  إ��  لن يتلقى طالب الصف الثالث  االختبار،أنھ �� أيام    :الحظةامل. ير��  الر�يعاختبارات    إجراء

ر خيارات التعلم غ�� امل��امن (م�جل/مستقل) للطالب الذين اختاروا عدم املشاركة �� سوف يتوفر   ولكن  .الصباح   ف��ة  ��

 االختبار.

و   )مأطفالك   /مطفلكتوصيل (إ��    ون تحتاجوف  فس  الر�يع،�� اختبار    )مأطفالك/  مطفلك( أن �شارك    مإذا اخ��ت • إ��    من 

 املواعيد ا�حددة. حسبموقع االختبار 

  الثالثاء يوم    �� موعد أقصاه  م٢٠٢١اختبار الر�يع لعام  ��    ا�خاص  نموذجهذا الإرسال  من خالل    مبتفضيالتك  ناخ�� الرجاء إ •

بحاجة إ�� مساعدة   موجدول مواعيد االختبار. إذا كنتصف  االستطالع أيًضا االختبارات ا�خصصة ل�ل    . �شمل/ مارس)  ٣٠(

 .مف���� االتصال بمدرسة طفلك االستبيان،�� إكمال هذا 

  مراسالت فستتلقون    الر�يع، �� اختبار    )طفلكم/ أطفالكم(إذا �ان االستطالع ا�خاص بكم �ش�� إ�� رغبتكم �� أن �شارك   •

 بما �� ذلك معلومات التسليم واالستالم.  ، ) أبر�ل٢( ة مع التفاصيل بحلول إضافي

 

 جراء اختباراتإل تنقل �� أماكن جديدة  للفإننا نقدر ا�جهد املبذول    األحوال، ع�� الرغم من أن هذا الوضع ليس مثالًيا بأي حال من  

 الر�يع.

 

 مع التحيات،

 آر�ن رو�و�سن

 تدريس مساعد مدير التعليم وال

https://www.emsd63.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2077&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=17657&PageID=1
https://goo.gl/maps/eepFqEJQ8ma9Hu2B8
https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
https://goo.gl/maps/gnajVMJ1Epw2JLPZ9
https://goo.gl/maps/gnajVMJ1Epw2JLPZ9
https://goo.gl/maps/gnajVMJ1Epw2JLPZ9
https://goo.gl/maps/gnajVMJ1Epw2JLPZ9
https://drive.google.com/file/d/1FlnWAsZk0tc3truD93RppKJb_15XdFwu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlnWAsZk0tc3truD93RppKJb_15XdFwu/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScliuGH7Df-QOeSilXkJIOK88Ti5z5O5MOkXGFjMX7-1Hp-ug/viewform?usp=sf_link

