
 إلى:  جمیع العائالت بما في ذلك عائالت ریاض األطفال

 عزیزي الجذور-

  

 شكًرا لكصدرك حیث واصلنا التخطیط للعام الدراسي 2020-2021 الذي

 یبدأ یوم الثالثاء الموافق 8 سبتمبر. على سعةُیرجى مراقبة بریدك اإللكتروني

 وموقع DRCS یومًیا للحصول على تحدیثات إضافیة في األسابیع القادمة

  

 نتطلع إلى مواصلة العمل معك ومع طالبك هذا العام الدراسي.

 -فریق دیب روتس

**  

"Learning Launch Days"  :احفظ التاریخ 

Deep Roots Charter School "Learning ستستضیف مدرسة 

 Launch Days" یوم االثنین 31 أغسطس - الجمعة 4 سبتمبر. خالل هذه

 األیام ، سوف:

 تسلم "Learning Toolkits" (المواد التعلیمیة) والكتب ·

 ·  تسلم  تقنیة إضافیة (انظر "توزیع التكنولوجیا" أدناه لمزید من

 المعلومات)

 قابل مدرس طفلك الجدید وتعرف على توقعات التعلم عن بعد هذا ·

 الخریف

  

 جدول  "Learning Launch Days" هو:

 طالب الصف األول والثاني من 20201-2020 ·

 االثنین 31 أغسطس من 9:00 صباًحا إلى 12:00 مساًء



  طالب الصف الثالث والرابع 20201-2020 .

 الثالثاء 1 سبتمبر من 9:00 صباًحا إلى 12:00 مساًء

 طالب الصف الخامس والسادس 20201-2020 .

 األربعاء 2 سبتمبر من 9:00 صباًحا إلى 12:00 مساًء

  ریاض األطفال و "الشتالت" القادمون .

 الخمیس 3 سبتمبر 9: 00-12: 00 مساًء

  

DRCS إذا كنت ترغب في مقابلة مدرس طفلك ، فیجب علیك القدوم إلى 

 خالل الوقت المحدد لطفلك. إذا لم تتمكن من الحضور خالل الوقت المحدد

 لطفلك ، فستتوفر ساعات إضافیة ، لكنك لن تقابل مدرس الطالب.

  

 ساعات استالم المواد اإلضافیة:

 االثنین ، 31 أغسطس من 1:00 إلى 3:30 مساًء ·

 الثالثاء ، 1 سبتمبر من 1:00 إلى 3:30 مساًء ·

 األربعاء ، 2 سبتمبر من 1:00 إلى 3:30 مساًء ·

 الخمیس ، 3 أیلول (سبتمبر) من 1:00 إلى 3:30 مساًء ·

 الجمعة ، 4 سبتمبر من 9:00 حتي 12:00 ·

  

 توزیع التكنولوجیا

 نظًرا ألن المدارس في جمیع أنحاء البالد تخطط للفتح عبر اإلنترنت ، فهناك

 تأخیر كبیر في عملیات تسلیم Chromebook. سنواصل توزیع التكنولوجیا

 وإحراز تقدم نحو ضمان حصول كل طالب على أجهزته الخاصة حیث یتم

 تسلیم المزید إلى DRCS. قد تضطر العائالت التي لدیها أكثر من طالب واحد



 في DRCS إلى االستمرار في مشاركة األجهزة حتى وصول المزید. سنبلغك

Learning Launch" بعدد األجهزة التي تم تخصیصها ألسرتك خالل 

."Days 

  

 الدعم التكنولوجي

 إذا واجهت صعوبات مع تقنیة DRCS في ربیع 2020 ، فیرجى إحضارها

  معك خالل أیام إطالق التعلم.

  

 سیكون الدعم التكنولوجي الشخصي متاًحا خالل جزء التعلم عن بعد من العام

  الدراسي 2020-2021. سیتم مشاركة المزید من المعلومات

."Learning Launch Days"حول الدعم التكنولوجي خالل 

 
 دعم الوجبات األسبوعیة والتقاطها

 لم تعد عائالت المدارس المستقلة قادرة على التقاط الطعام في أي مدرسة. للمضي قدًما ، یجب على عائالت جمهوریة الكونغو

 الدیمقراطیة الحصول على صنادیق طعام أسبوعیة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة. إذا كنت ترغب في المشاركة في التقاط

  الطعام األسبوعي خالل فترة التعلم عن بعد ، فیجب علیك حضور أیام بدء التعلم من أجل التسجیل.

 


