
 

 

“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 

 

BUFFALO PUBLIC SCHOOLS 
Office of the Superintendent  
65 Niagara Square Room #712 City Hall 

Buffalo, New York 14202 
Phone (716) 816-3575 * Fax (716) 851-3033 

krinercash@buffaloschools.org 

Phone (716) 816-3575 * Fax (716) 851-3033 

krinercash@buffaloschools.org 

 

 

 

 ٢٠٢١أغسطس  ١٣

 

 :أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية

 ٢٠٢٢-٢٠٢١مرحبًا بكم في العام الدراسي 

ي دورها التاريخي الجديد كحاكم لوالية نيويورك ونشكرها على موقفها القوي  ف   Kathy Hochulكاثي هوشول السيدة نبدأ بالترحيب ب 

 .جميع المدارس في  على مستوى الوالية  الكمامةارتداء ض فربشأن سالمة الجميع من خالل  

جاهزة. أنظمتنا  مدارسنا. ةالعالمي  COVID-19 ة فايروسالتعلم الناجم عن جائح نحن جاهزون ومتحمسون لتلبية الحاجة إلى تسريع

جاهزة. ومع ذلك ، كن صبورا. واألهم من ذلك ، أن مدرسينا ومديرينا المتفانين قد استعدوا األكاديمية والتكنولوجية جاهزة. أنظمة النقل 

ستعداد للترحيب بأطفالك  فالو العامة على اذه العودة الكاملة إلى المدرسة. بدون استثناء ، فإن جميع الموظفين في مدارس ب بشغف وجدية له

 .وخدمتهم عزاءاال

على تقوم بأدوارك المهمة في المنزل. الرجاء مساعدة طفلك    -الرعاية    ومقدمر  االم  ولي  –  سيكون استعدادنا للنجاح غير مكتمل ، إال إذا كنت

 تجربة كل النجاح الذي يستحقه مع هذه األساسيات: 

 .في المدرسة كل يوم وطوال اليوم ه سيكونتمتع بصحة جيدة ، فتأكد من أن  فلكان طإذا ك .1

ضافية تصل إلى ساعتين في اليوم. اسأل طفلك عن إنجازاته  اإلدراسة  الللعمل المدرسي و  المنزلهادئ في  توفير مكان  ب طفلك    ساند .2

 .عالية ألدائهال كتوقعات له  بين في المدرسة كل يوم و

ي التواصل مع موظفي المدرسة إذا كنت بحاجة  حدد موعدًا لفحص صحة طفلك مع طبيب الرعاية األولية الخاص بك وال تتردد ف .3

 . ولأاوال ب  جميع التطعيمات المطلوبة قد حصل علىإلى مساعدة للقيام بذلك. تأكد من أن طفلك على 

عاًما أو أكبر للحصول   ١٢  عمريبلغ من الالذي بذلك بالفعل. حدد موعدًا لطفلك احصل على التطعيم الكامل إذا لم تكن قد قمت  .4

 بالفعل.على لقاح إذا لم تكن قد قمت بذلك 

صباًحا  ١٠  ، منSouth Park Avenue 1515 إذا لم تكن قد فعلت ذلك ، فالرجاء تسليم أجهزة الكمبيوتر الخاصة بأطفالك في  .5

 عادة توزيعها.مساًء ، حتى نتمكن من تحديثها وإ ٤إلى 

ا والوفاء بدورك في تعليم طفلك. انضم إلينا في البقاء آمنًا ، والعمل الجاد ، وتقدير التعليم ، والبقاء متحدين في شكًرا لك على الشراكة معن 

نحيي  هاسبتمبر ، عند ٨بحماس يوم األربعاء القادم ،  نتظر. احترس من األطفال. ن ةسيارلل تكقياد . أبطئ فيجيالالمتعلق باالهذا التعهد 

 !دراسية التي كنا ننتظرها جميعًاأطفالك بالعودة المبهجة إلى الفصول ال

 تقدير،وافر ال
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