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 ،آباء
يعطونه الذي والحب تضحياتهن أجل من ، لنا أمهاتنا تفعله ما بكل لالحتفال أبدًا يكفي  ل  السنة في  واحد يوم  

للغاية  سعيد أم عيد منكم واحد لكل أتمنى  أن أود .لعائالتهن ! 

 :خيارات التعلم للعام الدراسي  22-21
الصفوف في  للطالب 22-2021 الدراسي  العام في  للتعلم خيارين تقديم في  نوكس مقاطعة مدارس ستستمر •  
التقدم يمكنهم أو ، الجامعي  الحرم داخل أو الشخصية التعليمات من الستفادة الطالب  لهؤلء يمكن .1-12  

في  افتراضية مدرسة إلى  لالنتقال بطلب  KCS. رياض لطالب متاًحا الفتراضي  التعلم برنامج يكون لن  
 .األطفال
افتراضية مدرسة إلى  النتقال طلب لتقديم النهائي  الموعد •  KCS مايو 14 الجمعة يوم مساءً  4 الساعة هو  
األساسية المتطلبات يستوفون الذين والطالب ، القياسي  النقل إجراء ستتبع العملية أن مالحظة المهم من .2021  

يونيو في  النقل إخطار سيتم على  للحصول عليهم الموافقة وتمت . 
موقع على  اإلنترنت عبر التطبيق على  العثور يمكن •  KCS. مدرسة كل لدى سيكون ، ذلك إلى  باإلضافة  

التحويل لطلب تقديمها للوالدين يمكن ورقية نماذج . 
األساسية مدرستهم من التسجيل بإلغاء يقوموا سوف الفتراضية المدرسة في  قبولهم تم الذين الطالب •  

مدرستهم في  الالصفية األنشطة في  المشاركة على  قادرين يكونوا لن ، لذلك .الفتراضية المدرسة في  والتسجيل  
السابقة األساسية . 

بولية التعليم وزارة من موافقة على  الحصول على  يعتمد الفتراضي  الخيار هذا أن تتذكر أن جدًا المهم من •  
المستجدات آخر على  إطالعك من نتأكد سوف  .المستقبل في  الخطط هذه تتغير أن ويمكن ، تينيسي  . 

21-22 Virtual Transfer App_English.pdf  21-22 Virtual Transfer 
App_Spanish.pdf  

  21-22 Virtual Transfer App_Arabic.pdf  21-22 Virtual Transfer 
App_Kirundi.pdf  

21-22 Virtual Transfer App_Swahili.pdf  

 :مكتبة
يتم لم كتب أي .المكتبة كتب جميع تسليم موعد ويحين المدرسة مكتبة فيه تفتح الذي األخير األسبوع  هو هذا •  

الدفع إلى  سيؤدي إرجاعها . 

 :وصول الصباح
7:00 الساعة في  الجامعي  الحرم إلى  الموظفون يصل .صباح كل 7:00 في  تفتح المدرسة بأن للتذكير فقط •  

الساعة قبل المدرسة أنحاء جميع في  بالتجول لألطفال السماح عدم يرجى  .مدرستنا أبواب فتح في  للمساعدة  
السيارة خط منطقة في  يتجولون  الطالب بعض لدينا كان  .بالسالمة تتعلق مخاوف يمثل هذا ألن صباًحا 7:00  

بجوارها السيارات  تسير حيث األمامي  . 

https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37122&caid=16714&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_English.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37123&caid=16715&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Spanish.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37123&caid=16715&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Spanish.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37124&caid=16716&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Arabic.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37125&caid=16717&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Kirundi.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37125&caid=16717&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Kirundi.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37126&caid=16718&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Swahili.pdf


 :التسجيل في  رياض األطفال
في  للمشاركة الفرصة لك تتح لم إذا •  Kindergarten Round Up يشارك لم شخًصا تعرف كنت أو  

في  التسجيل معلومات نأخذ زلنا ما أننا العلم يرجى  ، الماضي  الشهر  Kindergarten. 
2021 أغسطس  15 بحلول سنوات 5 بعمر سيكونون الذين لألطفال األطفال لرياض األهلية • . 
صندوق في  المدرسة أمام من التسجيل حزم جميع على  الحصول يمكن •  News Sentinel على  أو / و  

الويب على  مدرستنا موقع . 
والوثائق التسجيل حزم إعادة يرجى  .مايو شهر حتى  األطفال رياض طالب تسجيل األمور ألولياء يمكن •  

00 :3-00 :8 بين مكتبنا إلى  المكتملة . 

 :وقت النوم مع ويست هيلز
يمكنك .وعائالتهم ألطفالنا قصة الرائعين موظفينا أحد سيقرأ ، 7:30 الساعة في  وخميس ثالثاء كل مساء •  

على  الخاصين بقرائنا اللحاق  West Hills  صفحة وهي  Best Hills  على Facebook. ثالثاء كل تابعنا  
7:30 الساعة وخميس  !!! 

  

 

 

 

 

 

 


