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العشرون من آب 2021 /

النشرة االخبارية المتعددة اللغات ألولياء األمور
العدد العشرون
شعبة الدعم المتعددة اللغات
وزارة التربية و التعليم في كاليفورنيا

رسالة مفتوحة
أولياء األمور األعزاء،
مرحبا ً بكم في العدد التاسع عشر من النشــــــــرة اإلخبارية المتعددة اللغات
ألوليـــــــاء األمور .نأمل أن تكون أنت وعائلتك في حالة جيدة ومتحمسون
بشأن العودة إلى الدراسة في بناية المدرسة .
يوفر هذا اإلصدار من النشرة اإلخبارية المزيد من المصادر لآلباء واألسر
فيما يتعلق بإعادة فتح المدارس بشكل آمن .في حين أن بعض المدارس قد
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بدأت التدريس بالفعل ،فإن مدارس أخرى ســــــتتبعها في الشهر (األشهر)
القادمة.
نرحب بك وبعودة طفلك (أطفالك) إلى المدرسة!

مصادر معلوماتية جديدة
والية كاليفورنيا :المدارس اآلمنة على جميع المحاور
اعادة فتح المدارس
قد يكون لدى أولياء األمور أســـــئلة بخصوص إعادة فتح المدارس بشكل آمن .من
المهم أن يتبع اآلباء واألسرمتطلبات كوفيد  19المحليّة .على سبيل المثال  ،إذا كانت
لديك أي أسئلة بخصوص متطلبات الك ّمامة ،فاتصل بالمنطقة التعليميـــــة المحلية أو
موظفي المدرسة.
لمزيد من المعلومات عن أولياء األمور  ،يرجى زيارة موقع مدارس كاليفورنيا
اآلمنة للجميع :صفحة أولياء األمور للمدارس اآلمنة على الموقع األلكتروني:
https://schools.covid19.ca.gov/pages/parent-page,

وللحصول على معلومات شاملة ،قم بزيارة صفحة ويب والية كاليفورنيا :المدارس
اآلمنة على جميع المحاور على الصفحة االلكترونية:
https://schools.covid19.ca.gov/.

يمكن أن تبدأ السنة الدراسية التالية ( )22-2021بتقديم تعليم مع حضورشخصي
كامل لجميع الطالب (أيام كاملة ،خمسة أيام في األسبوع) .قد يستمر بعض الموظفين
والطالب والعائالت في طلب ما يؤ ّمن راحتهم.
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مصادر معلوماتية متوفرة في كل عدد
معلومات الغداء المدرسي
ال يزال بإمكان أولياء األمورالحصول على وجبات الغداء المدرسية أثناء عمليات
إغالق المدرســـــــــة ذات الصلة بكوفيد  19للحصول على وجبات الطعام يمكنك
االتصال بالمنطقة التعليمية مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات .حيث تقدم
بعض المناطق اآلن خدمة التوصيل إلى المنزل للغداء المدرسي .يجب على اآلباء
االتصال بمدرسة طفلهم لمعرفة ما إذا كانت المدرســــــة تشارك في هذا البرنامج
االختياري.
يرجى االطالع على النشرة االخبارية لوزارة التربية و التعليم في كاليفورنيا على
تطبيق وجبات كاليفورنيا المحدّث لألطفال
CA Meals for Kids App Update

على الصفحة االلكترونية
https://www.cde.ca.gov/497627.

امكانية التواصل عن طريق االنترنت
إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى خدمة اإلنترنت في المنزل  ،فهناك العديد من
الشـــركات التي تقدّم هذه الخدمة للعائالت .اتصل بالشركات المدرجة الرابط أدناه
لمناقشة الخطط المتاحة.
يرجى زيارة الصفحة االلكترونية لوزارة التربية و التعليم التالية ألمكانية التواصل
عن طريق االنترنت  :صفحة الخطط المتاحة
https://www.cde.ca.gov/498321

النشرة االخبارية المتعددة اللغات ألولياء االمور لوزارة التربية و التعليم في كاليفورنيا -العدد العشرون

أو قم بزيارة موقع االنترنت للجميع االن على الصفحة االلكترونية
http://www.internetforallnow.org/get_affordable_internet_today.

الكّمامة تساعد كل َمن حولك
حورات منتشـــرة في جميع أنحاء كاليفورنيا وأفضل طريقة إلبطاء
كوفيد  19-والمت ّ
االنتشار هي ارتداء كمامة كلما غادرت المنزل .تحقق مع المقاطعة المحلية الخاصة
بك بشأن متطلبات الك ّمامة.
نشرت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا مقطع الفيديو أدناه لتثقيـــــــف الناس حول
كيفية ارتداء الك ّمامة بشكل صحيح وحماية من حولك من كوفيد .19-ســـــاعدنا في
نشـــــــر الوعي من خالل مشــــــــاركة الفيديـــو مع معارفك وابناء جاليتــــك على
وسائل التواصل االجتماعي.
يتوفر فيديو كيف ترتدي الك ّمامة  How to Wear a Maskعلى قنـــاة الصحة العامة في
كاليفورنيا California Public Healthعلى موقع يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?v=iQXTY4hcNUU.

للحصول على أحدث المعلومات بخصوص كوفيد  19-واســــــتجابة كاليفورنيا ،قم
بزيارة الموقع األلكتروني كاليفورنيـــــا للجميع  California for allعلى الصفحة:
https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/,

أو للحصول على معلومات محدثة حول الك ّمامة  ،قم بزيارة صفحة الويب الخاصة
بوالية كاليفورنيا للصحة العامة على الرابط:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-202122-School-Year.aspx.

خدمة االشتراك المجاني في بث الفيديو لوزارة التربية و التعليم في كاليفورنيا
بسبب الحاجة المستمرة للمصادر األفتراضية لألطفال في سن الوالدة و حتى مرحلة
ما قبل المدرسة ،توفر وزارة التربية والتعليم إمكانيـــــة الوصول المجاني إلى عدد
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هائل من المصادر للعائالت والمعلمين من خالل خدمة االشــــــــتراك عبر الفيديــو.
تتيـــح خدمة اشتراك الفيديواستخدامات البحث حسب العمر وتتضمن مقاطع فيديـــو
قصيرة حول نمو الرضع واألطفال الصغار ،وأسس تعلم ما قبل المدرسة ،وتطويــر
اللغة ،والتعلّم المبكر في أماكن الرعاية المنزلية  ،وإدماج األطفال ذوي االحتيـاجات
الخاصة ،وأكثر من ذلك.
لعرض المصادر ،يرجى زيارة الموقع األلكتروني لموقع وزارة التربية و التعليــــم:
https://www.cdevideos.org.

توفّر هذه الخدمة وصول مجاني ومباشر لكل المستخدمين المسجلين.

ّ
التعلم المنزلي
مصادر
طرق ممتعة إلشراك عائلتك في برنامج محو األمية ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات هذا الصيف

يعد توسيع مهارات طفلك اللغوية أمرا ً مفيــدا ً للعقل والتنمية االجتماعية! هناك فائدة
اجتماعية للعيش في عالم غني ومتنوع ثقافيـــــــا ً .يعد تعلم لغة أخرى وفهم الثقافات
األخرى أمرا ً مهما ً في مناخ اليـــــــــوم المتعدد الثقافات واللغات .يوجد أدنــــــــــاه
مصدر مجاني موصى به من ( First5LAمتوفر بلغات متعددة) يمكنك اســــتخدامه
مع أطفالك في المنزل أو يمكنهم اســـتخدامه بمفردهم .انقر فوق "ترجمة" في الجزء
العلوي من صفحة ويب  First5LAلحصول على لغات أخرى.
https://www.first5la.org/article/fun-ways-to-engage-your-family-in-bilingual-andmultilingual-literacy-this-summer/
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 Great Schoolsالمدارس العظيمة :موارد مجانية ألولياء األمور

يحتوي موقع المدارس العظيــــــــمة  Great Schoolsعلى روابط لمصادر ألولياء
األمور في مجاالت :التعلم األكاديمي ،ومتعلمي اللغة اإلنجليزية  ،وتوجيه الوالدين،
والتبني والشباب المتشردين ،والدعم العاطفي االجتماعي ومواضيع مهمة أخرى.
https://www.greatschools.org/gk/at-home-learning-resources/

وسائل التواصل األجتماعي و البريد األلكتروني
للبقاء على اِطالع دائم على المصادروالمعلومات الجديدة عليك زيارة قســـــم الدعم
المتعدد اللغات لوزارة التربية و التعليم في كاليفورنيا:
CDE Multilingual Support Division on Twitter @MultilingualCA.

لالشتراك في خدمة قائمة التحديثات متعددة اللغات واستالم هذه الرسالة اإلخباريــــة
مع تحديثات أخرى  ،أرسل بريدًا إلكترونيا ً فارغا ً إلى:
join-multilingual-support-division-updates@mlist.cde.ca.gov.

