
 
 

 : الى اهالي بیكون االعزاء
  

 .BCSD كنت أرغب في التوجه إلى عطلة نهایة األسبوع مع بعض التحدیثات حول إعادة فتح مدرسة بیكون المركزیه 
  

 : اآلباء / األسرة استبیان اعادة فتح المدرسة  
 لدیك حتى یوم الثالثاء ، 28 یولیو إلجراء االستطالع.  ال ینبغي أن یستغرق األمر وقًتا طویًال لتساعدنا المعلومات التي 

 https://forms.gle/vvXp5V1XZw95b1uE7 :تقدمها في التخطیط!  إلیك الرابط
  

 :أشیاء أساسیة یجب معرفتها اآلن 
 سیجعل( Hybrid model )  .نظًرا لمتطلبات التباعد االجتماعي ، سنحتاج إلى بدء المدرسة باستخدام نموذج هجین 

 في المدرسة 2-3 أیام في األسبوع والعمل عن بعد في المنزل 2-3 أیام في األسبوع حسب K-12 النموذج الهجین طالبنا
 .األسبوع.  ستتم مشاركة نسخة أكثر تفصیًال لما سیبدو علیه هذا الجدول بحلول 31 یولیو

 سیكون هناك خیار بعید تماًما للطالب الذین یعانون من مشاكل صحیة أو مع أفراد األسرة الذین یعانون من مشاكل صحیة 
 .في بدایة العام

 .سننفذ جمیع إرشادات الصحة الخاصة بإعادة فتح والیة نیویورك 
 .ستتم مشاركة الخطة مع المجتمع في 31 یولیو. وسیستمر تعزیز الخطة وتفصیلها طوال شهر أغسطس 

 .سنستخدم جمیع الوسائل الممكنة إلبقاء قنوات االتصال مفتوحة مع الجمیع طوال هذه العملیة بأكملها 
 !سیكون هذا عاًما دراسًیا صعًبا ولكننا سنظل نحقق أشیاء رائعة 

  
 :المجتمعیة التالیة zoom جلسة زووم 

 سیكون لدینا جلسة تقریب مجتمعیة أخرى یوم االثنین الساعة 7:00 مساء.  سیكون لدینا أیًضا یوم االثنین مقطع فیدیو 
 :یوم االثنین هناzoom لجلسة الخمیس على موقعنا.  معلومات جلسة زووم

  
 Zoom Meeting انضم إلى 

 https://E2CCB-GST.zoom.us/j/99041971623 
  

 رقم االجتماع: 990 4197 1623 
 نقرة واحدة نقال 

99041971623 ،16468769923 +  # US (نیویورك) 
99041971623 ،16465189805 +  # US (نیویورك) 

  
 اطلب حسب موقعك 

 (الوالیات المتحدة (نیویورك 9923 646876 1+         
 (الوالیات المتحدة (نیویورك 9805 518 646 1+         

 رقم االجتماع: 990 4197 1623 
 https://E2CCB-GST.zoom.us/u/ac1v6jG6a6 :ابحث عن رقمك المحلي 

 SIP انضمام 



99041971623 @zoomcrc.com 
  

 H.323 انضمام 
 (غرب الوالیات المتحدة) 162.255.37.11 
 (شرق الوالیات المتحدة) 162.255.36.11 

 (الهند مومباي) 115.114.131.7 
 (الهند حیدر آباد) 115.114.115.7 

 (أوروبا والشرق األوسط وإفریقیا) 213.19.144.110 
 (أسترالیا) 103.122.166.55 

 (منطقة هونغ كونغ اإلداریة الخاصة) 209.9.211.110 
 (البرازیل) 64.211.144.160 

 (كندا) 69.174.57.160 
 (الیابان) 207.226.132.110 

 رقم االجتماع: 990 4197 1623 


