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April 3, 2020    
 

 
 رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والمراقب :رد

  
ي المنطقة:

 الطالب واألرس وموظف 
  

ي المنطقة بالنيابة عن مجلس التعليم وفريق القيادة العليا ، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لطالبنا وأرسه
م وموظف 

 بر هذا الوباء ، حيث تعودنا عىل واقعنا الجديد. نأمل أن تكون عىل ما يرام وأن تحافظ عىل سالمتك أثناء تنقلنا ع
. لعالمي   

  
ب األسبوع األول من عطلة مارس / آذار ونحن نقدر سعة صدبالنسبة للطالب وعائالت المنطقة ، يق رك وتفهمك بر

ي احتياجات كل طالب. خالل اليومي   الماضيي   ، كان معلم طف ا لوضع خطة تلبر
ً
لك سيتواصل بينما خصصنا وقت

ي مشاركتها االحتياجات الخاصة لعائل
دد ف  ي األسابيع المقبلة. ال تبر

كانت للتعلم تك ، سواء  وسيواصل ذلك باستمرار ف 
ي مكانه

ي بعض وجبات اإلفطار أو الوجبات الخفيفة. واليوم ، نضع الخطط النهائية ف 
ا لتقديم الدعم أو المساعدة ف 

ي هذا معا. نحن ه
ي الخدمات األساسية وتوفب  الغذاء لألرس المحتاجة. نحن جميعا ف 

. نا للمساعدةألطفال العاملي   ف   
  

ي إنشاء مواقع بحد ذاتها ساحقة. أضف إىل هذا التحدي المتمبالنسبة لموظفينا الكرام ، نتفهم أن أزمتنا الحالية 
ثل ف 

ي الدعم لتطوير خطة تعلم خارج الفصول الدراسية النموذجية لدينا. هذا هو المعيار ا
لجديد لدينا عمل آمنة لموظف 

  اآلن ، ونحن نعلم أنك عىل مستوى التحدي
 

ي الدعم لدينا عىل الحفاظ عىل نظافة مدارسنا ، وض
ي الموظفي   ألجرهم والتأكنشكر موظف 

د من أن المنطقة مان تلفر
ي 
 توفب  فر  والمدارس تعمل بسالسة. لمعلمينا ، نحن نعلم أنك قد تركت لك المهمة المهمة والصعبة المتمثلة ف 

ي المنطقة. نأمل أنك استغرقت الوقت هذا األسبوع لوضع خطة مع فريق مدر  15000التعليم لما يقرب من 
ستك. ف 

لست وحدك ونحن هنا لمساعدتك تذكر ، أنت  
  

لية ، ليس فقط للطالب ولكن لعائالتهم ، نريد أن نؤكد ل كم أننا سنكافح مع تطور عملنا من األعمال الروتينية المب  
ا طال 

ً
. وسندعم أيض بنا الضعفاء باستمرار للحفاظ عىل بيئة صحية وآمنة لجميع الطالب والعائالت والموظفي  

عدة خاصة وسنوفر استمرارية التعلم لجميع الطالبالذين قد يحتاجون إىل مسا . 
  

إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجر تمريرها إىل المعلم أثناء اتصالك التاىلي  ، أو مدير المدرسة أو من خالل ز يارة صفحة 
 .  الخاصة  بالمنطقة COVID-19  الويب

 
 مع الشكر,

 
 
 

 
 
 
 
 

           
          Charlene McKay                          Scott Saywell 

ف / الرئيس التنفيذي                رئيس مجلس اإلدارة   المشر

https://www.sd68.bc.ca/covid-19

