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 أسرنا األعزاء،
 

  أتمنى أن تكونوا أنتم وأحباؤكم بأمان وصحة جیدة.
 

طوال  ) فخورین للغایة بمشاھدة فرحة األطفال والمعلمین وھم یلتقون ویتعلمون سویاً ھذا العام.DOEلقد كنّا جمیعاً في إدارة التعلیم (
  الوقت، حافظنا على الصحة والسالمة في طلیعة كل ما نقوم بھ.

 
خالل ھذا اإلغالق المؤقت لمبنى المدارس العامة، ستظل برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة التابعة إلدارة التعلیم في المنظمات 

لقد توصلتم بھذا الخطاب ألن طفلكم یحضر أحد برامج التعلیم في  المجتمعیة ودور رعایة األطفال العائلیة مفتوحة للخدمات الشخصیة.
 ولة المبكرة والذي سیبقى مفتوًحا للخدمات الشخصیة خالل فترة اإلغالق المؤقت للمدرسة.مرحلة الطف

 
نحن نعلم أن الرعایة والتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أمران ضروریان لطفلكم، ونرید أن نؤكد لكم أن سالمة أسرتكم تظل على رأس 

لمزید من المعلومات حول ممارسات الصحة والسالمة  نة للتعلم في جمیع األوقات.نحن ندعم برنامج طفلكم للحفاظ على بیئة آم أولویاتنا.
إرشادات الصحة والسالمة لعائالت تالمیذ برامج التعلیم في مرحلة الطفولة المعمول بھا في برامج الطفولة المبكرة، یمكنكم مراجعة 

 bit.ly/ECEathome.على الرابط  المبكرة
 

  فیما یلي بعض التذكیرات المھمة ألسرتكم:

موقعًا لالختبار تدیره المدینة، وسیتم توفیر  22في  19الوصول الختبار كوفید بأولویةیتمتع طفلكم والموظفون في برنامجھم  •
روني إلدارة على الموقع اإللكت صفحة الصحة والسالمةلمزید من المعلومات، یمكنك زیارة  االختبارات مجانًا وبنتائج سریعة.

 )school.nyc.gov/returntoschool2020.(التعلیم (تجدونھ عبر الرابط 

الق المدرسة ، فإنھ سیظل مفتوًحا أیًضا أثناء إغLearning Bridges)برامج جسور التعلم (إذا كان طفلكم یداوم في أحد  •
) وتقدیم طلب االلتحاق عبر  الرابط Learning Bridgesیمكنكم معرفة المزید حول برنامج جسور التعلیم  ( مؤقتًا.

schools.nyc.gov/learningbridges 311الرقم أو عن طریق االتصال ب. 

": اغسلوا أیدیكم، وارتدوا غطاًء للوجھ، وابقوا على بعد ستة أقدام (حوالي مترین) األساسیات األربعةاستمروا في ممارسة " •
  من اآلخرین، وابقوا في المنزل إذا كنتم تشعرون بالمرض.

 
في  سوف نستمر في تزویدكم بآخر التحدیثات، ودعمكم أنتم وكل فرد في أسرة إدارة التعلیم مع استمرار تطور أزمة الصحة العامة ھذه.

نحن ممتنون لشراكتكم وكل ما تقومون بھ  ذات الوقت، یُرجى عدم التردد في االتصال ببرنامج طفلكم إذا كانت لدیكم أي أسئلة أو شواغل.
 ا.ألجل مدینتن

 
 مع فائق التقدیر واالحترام،
 شعبة تعلیم الطفولة المبكرة
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