
OVIDC-19  عن بعد إرشادات للتواصل مع معلم طفلك ومدرسته خالل التعليم    

من المهم كما كان دائماً أن تبقى على   مواد في كل من الطباعة وعلى االنترنت لمواصلة تعلم طفلك. BCPSالوقت، وضعت خالل هذا 

فيما يلي بعض األدوات التي يمكنك استخدامها لتوصيل    التعلم. اتصال مع مدرسة طفلك ومعلمه من أجل ضمان استمرار طفلك في 

 وأسئلتك خالل هذا الوقت. احتياجاتك 

.  إلكتروني بريد إرسال يرجى ، به التصالا تريد الذي  للشخص إلكتروني بريد عنوان لديك كان إذا: اإللكتروني البريد•  

  من اطلب.   بها تتحدث التي واللغة توفرك ووقت هاتفك ورقم اسمك ذكر يرجى ، اإللكتروني  البريد في.  الشخص إلى

اللغة خط   باستخدام بك يتصل أن الشخص  هو  هاتفي ورقم____________   اسمي:  اإللكتروني البريد نموذج 

  اإلثنين يوم متاًحا سأكون.  اللغة خط باستخدام رسالتي إعادة يرجى .  ابلغه العربيه اتحدث انا_______________.  

. مساءً  4  و 1 الساعة بين  

o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.   

I speak Arabic.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

عدة بلغة أخرى غير اإلنجليزية، يرجى استخدام  إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف عامة، وكنت بحاجة إلى مسا    خط اللغة:  •

 رقم الهاتف التالي للمساعدة في االتصال بلغتك. 
o  3972- 874-866-1اطلب 

o  530771توفير معرف العميل 

o اإلشارة إلى اللغة التي تتحدثها 
o  505171توفير رمز الوصول 

o  الذي ترغب في االتصال به الهاتف امنح المترجم رقم 

سيكون لدى مكتب اللغة اإلنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى موظفون متاحون للمساعدة في طرح أسئلة  :  ESOLموظفو مكتب  •

إضافية حسب الحاجة. في حين أن هؤالء األشخاص قد ال يتمكنون من اإلجابة على أسئلة محددة حول عمل طفلك، إال أنهم  

 ساعة.    48اإلدارة.  سيقوم الموظفون بالرد على رسالتك في غضون   يمكن أن يساعدوا في تسهيل االتصال بالمعلم أو 

o  أو البريد اإللكتروني لها في   6752- 809- 443بعد الظهر، اتصل أليسيا فريمان على   2:00 -  11:00بين ساعات

 afreeman6@bcps.orgأي وقت في 
o  أو أرسل لها بريًدا إلكترونيًا  6752- 809- 443أرتيغا على -ماروكوين اتصل بيوسلين ، 4:00  -  2:00بين ساعات

 ymarroquinartiga@bcps.org في أي وقت في  

هي أداةلترجمة   Googleعبر البريد اإللكتروني، فإن ترجمة  طفلك  إرسال مدرس ترغب فيإذا كنت   :Googleترجمة   •

ضمان الترجمة األكثر دقة.  ومع ذلك،    من أجل بطريقه مبسطه رسالة من لغتك إلى اللغة اإلنجليزية. يرجى كتابة رسالتك  

إعادة صياغة  ففكر في إذا كان هناك بعض االرتباك الرسالة، لذلك  لمحتويقد ال تكون دائًما دقيقة  Googleتذكر أن ترجمة  

 خط اللغة. اطلب من المعلم االتصال بك باستخدام أو  رسالتك 

المعلمون  أيًضا  يستخدم  قد . Google Meetسيكون لدى معلم طفلك ساعات عمل أسبوعية لطفلك عبر : Google اجتماع  •

Google Meet  .من خالل البريد اإللكتروني معلم طفلك للقاء  دعوه  سوف تتلقى إلجراء اجتماعات مع أولياء األمور  

 . سيكون  لالنضمام إلى االجتماع في وقت معين.  رابط  الخاص بك. سيتم إرسال رابط لك مع وقت االجتماع. يمكنك استخدام ال 

للحصول على تحديثات مستمرة   ghttps://www.bcps.or  التحقق من و هالمتابع ستمر فياتحديثات فيروس كورونا:  •

يمكنك العثور على التحديثات    والقرارات المتعلقة بالنظام المدرسي خالل هذا الوقت.   بعد التعلم عن ومواد  BCPSحول 

للحصول   BCPSESOL @BCPSESOLWELCOMEتابعنا على تويتر @  المترجمة المتاحة في أسفل الصفحة.

 على تحديثات إضافية.   
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