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Fourth-quarter 

instructional selection 
  

 
 
 
 
 

ي 
ي ألبان 

للرب  ع الرابع من العام الدراسي وتوفر      The City School District of Albany تخطط دائرة مدارس المدينة ف 
ي الصفوف  

 فرصة لتحديث التفضيالت التعليمية واحتياجات النقل.  12-7ألولياء األمور وأولياء أمور الطالب ف 
 

ي  
توفر عملية االختيار التعليمي للرب  ع الرابع للمنطقة فرصة الختيار نموذج تعليمي مختلط )شخصًيا ليوم واحد أو أكثر ف 

ي يمكنها تقديم إرشادات شخصية بناًء   األسبوع(
أو نموذج تعليمي كامل عن بعد. ستحدد المنطقة عدد األيام كل أسبوع الت 

 . COVID-19عىل الردود والتوظيف وبناء القدرات بما يتماسى مع إرشادات 
 

ة التصحيح النهائية إذا لزم األ  ا للعائالت بتحديث احتياجات النقل لفث 
ً
مر. ستعتمد قدرتنا عىل تلبية  تسمح هذه العملية أيض

ا عىل سعة الحافلة بما يتماسى مع إرشادات 
ً
  .COVID-19طلبات النقل الجديدة أيض

 
 .مساء   5مارس الساعة  5ستكون عملية االختيار مفتوحة حتى يوم الجمعة 

 
ي الصفوف  

طالب المنطقة اآلخرين ، ستظل  فقط. بالنسبة لجميع  12- 7تنطبق عملية االختيار عىل طالب التعليم العام ف 
 الخيارات التعليمية للرب  ع الرابع كما هي )التعلم الشخصي الكامل أو التعلم الكامل عن بعد(. 

 
 

من المهم مالحظة أنه نظًرا لمتطلبات التباعد االجتماعي ، فإن المساحة محدودة. نظًرا لهذه القيود ، سنبذل قصارى جهدنا  
ي الستيعاب طلبات تغيثر تفضيال 

أبريل 26ت التعليم أو النقل للرب  ع الرابع ، الذي يبدأ ف  . 
 

ت إرشادات  ا لذلك وسنطلعك عىل أي   COVID-19إذا تغثر
ً
ي األسابيع أو األشهر القادمة ، فسنقوم بتعديل تخطيطنا وفق

ف 
ات.   من هذه التغيثر

 

 .يمكنك إكمال اختيارات الرب  ع الرابع الخاصة بك عىل ظهر هذه الرسالة

 .يرجى إعادة النموذج المكتمل إىل مدرسة طفلك 
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   معلومات الطالب . أ

 القسم باإلنجليزية إن أمكن. يرجى طباعة ردودكم على هذا 

 . الجنس :   4      اسم الطالب:  .1
 . المدرسة :  5     :   البريد اإللكتروني للطالب   .2
 هوية الطالب:  .3

 

 :   معلومات االتصال .ب 
   يرجى طباعة ردودكم على هذا القسم باإلنجليزية إن أمكن. 

 . البريد االلكتروني :  4    جهة االتصال األساسية:   .1
 . العنوان  5    العالقة بالطالب:  .2
 الهاتف :   .3

   االختيار التعليمي. ج 

 أبريل.  26يرجى تحديد النموذج التعليمي المفضل لديك لفترة التعليم الرابعة ، والتي تبدأ في 

 . □ شخصيًا )يوم أو أكثر في األسبوع( 1

   فتراضي . ا . □ 2

   النقل -د

 احتياجات النقل الخاصة بك. يرجى تحديد 

 □ تلميذي مؤهل للنقل وسيحتاج إلى وسيلة نقل  .1
□ تلميذي مؤهل للنقل ولكنه لن يحتاج إلى وسيلة نقل. سأقوم بترتيبات بديلة لكي يصل الطالب من وإلى المدرسة إذا لزم   .2

 . األمر
 .    □ تلميذي غير مؤهل للنقل .3
طفلي إلى وسيلة نقل حيث سيتم تسجيل الطالب في الخيار االفتراضي  □ ال ينطبق: بغض النظر عن األهلية ، لن يحتاج   .4

 فبراير(   1بالكامل على األقل حتى نهاية فترة التصحيح الثانية )

 

 

  
 
  

  
 

 


