
 
 أغسطس 2020 18
 

 في :KIPP Columbus تحیاتي ، عائالت
 

 یوم االثنین القادم (24 أغسطس!) ، سنطلق رسمًیا العام الدراسي 2020-2021 معك أنت وطفلك (أطفالك). في حین أن هذا العام سیبدو مختلًفا عن سنواتنا السابقة ، فمن
 !المؤكد أنه سیكون عاًما ملیًئا بالتعلم الرائع والفرح والرعایة والمجتمع والتواصل ، ونحن متحمسون جًدا لرؤیة أطفالك
 
 KIPP آخذة في االنخفاض في كولومبوس ، ومع استمرار التراجع ، ستتاح لنا الفرصة المحتملة إلعادة الطالب الذین التحقوا بـ COVID-19 یسعدني أن أبلغكم أن حاالت
 في الحرم الجامعي بدًءا من أوائل / منتصف أكتوبر. كما نعلم ، یمكن أن یتغیر كل هذا (وبسرعة) ، ولكن نأمل أن تتاح لنا الفرصة للعودة إلى الحرم الجامعي قریًبا. في
 في المنزل) ، سیكون لدینا فرص تعلیمیة مذهلة تحدث في جمیع الصفوف والمواد الدراسیة في الفصول الدراسیة KIPP غضون ذلك (وحتى شهر دیسمبر للمسجلین في
 !البعیدة
 
 من تأمین أجهزة الكمبیوتر  لجمیع الطالب الذین یزید عددهم عن 2000 طالب كما قامت فرقنا بتنظیم  مجموعات اإلمداد / المناهج المدرسیة  أیًضا یمكن KIPP تمكنت
 العثور على مزید من التفاصیل أدناه ، ولكن یرجى الحضور إلى الحرم الجامعي  الخمیس ، 20 أغسطس (8 صباًحا - 5 مساًء) ، أو الجمعة ، 21 أغسطس (8 صباًحا - 5
  .مساًء) ، أو السبت ، 22 أغسطس (9 صباًحا - 12 مساًء) . بمجرد وصولك إلى الحرم الجامعي ، سیوجهك فریقنا إلى أین تذهب
 
 كما تمت مشاركته سابًقا ، نحن ملتزمون بضمان حصول طالبنا على ذلك  الوصول إلى مساحة آمنة للتعلم والنمو وأن یكون لدیك هذا الدعم ألطفالك أیًضا. یسعدني أن
 سیبدأعملیاته ویخدم ما یصل إلى 135 طالًبا (مع إمكانیة التوسع لخدمة المزید) ،  الصفوف "KIPP Cares Center أشارككم أنه بدًءا من 31 أغسطس ،  "مركز
K-12، في الحرم الجامعي KIPP ، 30 :3-30 :8 من  االثنین إلى الجمعةpm 6 مع  فرصةلتمتد إلىP.، هذا البرنامج  مجاني  لعائالتنا ، وسیتم تقدیم وجبات صحیة 
 .وسیتلقى الطالب الدعم من خالل فصولهم عبر اإلنترنت وستتاح لهم فرص للمشاركة في فرص وأنشطة تعلیمیة ممتدة  
 
 في الحرم الجامعي - إذا لم تكن قد تلقیت هذه المعلومات ،  یرجى االتصال بنا الیوم ، ویمكن العثور على مزید KIPP تم إرسال طلب التسجیل إلى جمیع العائالت المسجلة في
 After في وسط أوهایو ونوادي الفتیان والفتیات في كولومبوس و YMCA و Columbus Urban League من المعلومات حول البرمجة  هنا.  إن مجموعة
School All Stars و Past Foundation ووالیة أوهایو ومستشفى Nationwide لألطفال هم مجرد عدد قلیل من الشركاء الذین اجتمعوا مًعا جنًبا إلى جنب مع 
  .لدینا اجعل هذا ممكنا KIPP فریق
 
 من  وسیتمكنالوصول إلى  الدعم الفني / الدعم الفني للواجبات المنزلیة KIPP في شراكة مع مكتبة كولومبوس متروبولیتان ،  جمیع طالب KIPP أنا متحمس أیًضا لمشاركة
 یمكن العثور على مزید من التفاصیل أدناه). نقوم أیًضا بتوسیع نطاق خدماتنا / توزیع الطعام المجاني.  سیتم اآلن تقدیم الوجبات األسبوعیة أیام الثالثاء من) a-5pمن 8
 الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 12 ظهًرا ومن الساعة 4 حتى 6 مساًء.  اعتباًرا من 25 أغسطس ، ستكون الوجبات المقدمة عبارة عن مزیج من العناصر الطازجة وغیر
  !القابلة للتلف جنًبا إلى جنب مع "وجبة (وجبات) ساخنة" في وقت االستالم. یعمل فریق خدمة الطعام الرائع لدینا بجد لضمان حصول طالبنا على خیارات طعام لذیذة وصحیة
 
 شكًرا لك على مشاركتك المستمرة ودعمك خالل هذا الموسم الفرید - بدًءا من تقدیم المالحظات واألفكار واألسئلة التي ساعدت في دفع برنامجنا إلى األمام ، إلى التنقل خالل
 األشهر األولى من التعلم عن ُبعد ، إلى دعم عائالتك وبعضكما البعض من خالل هذا الفرید الوقت - أنتم جمیًعا مصدر إلهام لي ولفریقنا ، ونحن حریصون على مواصلة هذه
  .الرحلة معكم. نشكرك على ثقتك بنا مع أطفالك - نحن ممتنون إلتاحة الفرصة لنا للشراكة معك
 
 !إلیكم عام دراسي رائع 2021-2020
 
  ، مع خالص التقدیر

 
 هانا د. باول
 كیب كولومبوس ، المدیر التنفیذي
 
 كولومبوس KIPP لموقع
 :للعثور على أحدث المعلومات وجمیع االتصاالت العائلیة والروابط المفیدة ، یرجى زیارة موقعنا على اإلنترنت على
www.kippcolumbus.org/coronavirus.  
 
  تواصل مستمر
 Classroom Dojo مع دخولنا العام الدراسي ، سنواصل إرسال تحدیثات مثل هذه الرسالة على أساس الحاجة. ستتواصل مدارس طفلك (أطفالك) معك من خالل
 أو بإرسال برید ، Classroom Dojo واالتصاالت األخرى على أساس منتظم. إذا كان لدیك أي أسئلة ، فال تتردد في االتصال مباشرة بمعلم طفلك (أطفالك) من خالل
  .covid@kippcolumbus.org إلكتروني إلى
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 مركز
KIPP Cares یوفر مركز KIPP Columbus Cares بیئة مجانیة وآمنة لـ KIPPsters إلكمال تعلمهم عن بعد ، باإلضافة إلى تلقي وجبات مجانیة ودعم من 
 YMCA of و The Columbus Urban League الموظفین والوصول إلى برامج موسعة وغیر منهجیة. أصبح المركز ممكًنا من خالل الشراكات مع
Central Ohio و Boys and Girls Clubs of Columbus و After School All Stars و Past Foundation و Lindy Infante 
Foundation و Ohio State و Nationwide Children's Hospitals وغیرها.  
 
  .اعتباًرا من 31 أغسطس ، سیكون المركز متاًحا من الساعة 8:30 صباًحا حتى 3:30 مساًء مع فرصة للتوسیع حتى الساعة 6:00 مساًء من االثنین إلى الجمعة
 
 تلبیة متطلبات الحضور (حضور 4 أو 5 أیام على األقل في األسبوع ما لم یحدث غیاب معذر) وسیتم KIPP Cares الذین یسجلون في مركز KIPPsters یجب على
 KIPP إجراء یانصیب التسجیل األعمى في 21 أغسطس الساعة 5:00 مساًء. إذا كان هناك تطبیقات أكثر من المواقع ، فسیتم وضع الطالب في قائمة انتظار حیث یواصل
  .استكشاف طرق لتعزیز عدد الطالب القادرین على المشاركة في هذه البرمجة. لمعرفة المزید عن هذا البرنامج  الرجاء الضغط هنا  - وللتقدیم الرجاء الضغط هنا
 
 توزیع صندوق التكنولوجیا / المناهج الدراسیة
  .في األوقات أدناه K-5 لطفلك (أطفالك) باإلضافة إلى صنادیق المناهج للطالب في الصفوف chromebook هذا الخمیس - السبت ، ستتمكن من القدوم والتقاط
 

●  الخمیس ، 19 أغسطس 8:00 صباًحا - 5:00 مساًء
●   الجمعة 20 أغسطس 8:00 صباًحا - 5:00 مساًء
●   السبت 21 أغسطس 9:00 صباًحا - 12:00 مساًء

 
 توزیع الغذاء
 ابتداًء من الثالثاء القادم (25 أغسطس) ، ومن اآلن فصاعًدا ، سنكون توزیع المواد الغذائیة أیام الثالثاء من الساعة 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا ومن 4 مساًء حتى 6 مساًء.
 !مواد صحیة وطازجة في عبوات طعامنا ، وستتوفر وجبات ساخنة. نتطلع إلى الترحیب بك في الحرم الجامعي للحصول على هذه الخیارات اللذیذة The Harvest سیوفر
 
 الواجبات المنزلیة ، والقراءة ، والدعم التكنولوجي
 من خالل زیارة  هذا الموقع اإللكتروني !KIPPsters كولومبوس أن یشترك مع مكتبة كولومبوس متروبولیتان في تقدیم الدعم لعائالتنا و KIPP في مكتبة كولومبوس ، یسر
 والعثور على مساعدة بشأن المشكالت المتعلقة بجهاز الكمبیوتر الخاص بك أو الوصول إلى (K-3 ،  ستتمكن من الوصول إلى دعم الواجبات المنزلیة ودعم القراءة (الصفوف
 فصولك الدراسیة. یمكنك أیًضا الوصول إلى هذه الدعم من خالل االتصال بالرقم 614-645-2275. یرجى مالحظة: أن الدعم التكنولوجي سیكون متاًحا في المستقبل
 !القریب حیث تعمل الفرق للتدریب على التكنولوجیا الخاصة بنا ، وعندما یكون هذا الدعم جاهًزا ، سنخبرك بذلك
 
 التوجهات العائلیة
 نشكرك على المشاركة في التوجهات العائلیة والمحادثات مع مدرستك طوال هذا األسبوع. كجزء من هذه التوجهات ، یرجى الرجوع إلى  األكادیمیون األسریون + دلیل
 سیاسة عملیات الحیاة الطالبیة  كمرجع ووثیقة إرشادیة للفصل الدراسي األول من هذا العام. سیتم توفیر دلیل سیاسة محدث للنصف الثاني من العام بحلول شهر دیسمبر. إذا
  .covid@kippcolumbus.org كانت لدیك أي أسئلة ، أو كنت بحاجة إلى دعم في التواصل مع مدرسة طفلك (أطفالك) ، فیرجى التواصل مع
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