أكزٕثش 2016

أعضاءَب أٔنٛبء األيٕس/األٔصٛبء:
نعم أؽذ عٕايم انطقظ انشد٘ء ثبد ٔشٛكبً .فُأيم يُكى االعزعذاد نّ يٍ خالل االطالع عهٗ يم ٚخص يذاسط ثشُٚظ ٔٚهٛبو انعبيةخ يةٍ
اإلعشاءاد انًزعهقخ ثأؽٕال انطقظ انغٛئخ ٔيٍ خالل رأكذكى يٍ عبْضٚخ رطجٛق  MyPWCS 2016عهٗ عٕاالركى.
عُذيب ٚزغجت انضهظ أٔ انغهٛذ أٔ انجشد انقبسط ثخطٕسح انقٛبدح أٔ انًش ٙعهةٗ انطةش فةنٌ انًةذاسط ةذ رحزةزؼ يزةأخشحً أٔ ربهةق يجكةشحً أٔ
سثًب ربهق كبيم انٕٛؤ .رزخةز انقةشاساد ثُةب ًء عهةٗ انزُجةلاد انغٕٚةخ ٔأؽةٕال انطقةظ فة ٙيخزهةم أَؾةبء انًقبطعةخ ٔرنة نمةًبٌ عةاليخ
انطالة ٔانًٕظحٔ ٍٛانغكبٌ انًؾه ٍٛٛف ٙيؾٛط يغبؽخ رُبْض  350يٛالً يشثعبً .يب ٚعُ ٙأٌ اإلغال ذ ٚؾذس سغةى عةذو ٔعةٕد األؽةٕال
انغٛئخ كًب رجذٔ نكى ف ٙيُطقزكى انًغبٔسح .ف ٙؽ ٍٛذ رحزؼ انًذاسط أؽٛبَب ً عُذيب ركٌٕ انطش انًؾهٛخ ٔيًشاد انًشبح غٛش آيُةخ نهزُقةم.
ٔإرا يب ؽذس رن فهكى انخٛبس فة ٙعةذو إسعةبل ٔنةذكى/أٔالدكى إنةٗ انًذسعةخٔ .عُذئةز ٚجةشرس غٛةبة انطةالة ٔثبنزةبن ٙنةٍ ٚزعشاةٕا أل٘
عقٕثخ دساعٛخ سغى أَّ ٚزٕعت عهٓٛى إَغبص ٔاعجبرٓى انًذسعٛخ.
إٌ يغلٔن ٙانًٕاصالد ف ٙيذاسط ثشُٚظ ٔٚهٛبو انعبيخ ٚقةشسٌٔ يةذٖ األيةبٌ فة ٙانزُقةم يةٍ خةالل سصةذ األؽةٕل انغٕٚةخ ٔانزُقةم ثةٍٛ
طش انًقبطعخ انشئٛغخ ٔانُبئٛخ .كًب ٚقٕيٌٕ ثغًة انًعهٕيةبد يةٍ انشةشطخ ٔيةٍ يذٚشٚةخ انًٕاصةالد فةٔ ٙالٚةخ فٛشعُٛٛةب ٔيةٍ رُجةلاد
انطقظ جم انٕصٕل إنٗ شاس؛ فبأليبٌ ٚجقٗ دائًبً يٍ أْةى أٔنٕٚبرُةب .إَُةب َؾةبٔل انٕصةٕل إنةٗ ةشاس فة ٔ ٙةذ يجكةش عةذاً ٔعةط ظةشٔ
عٕٚخ يزبٛشح َٔطًؼ أٌ َعهٍ انقشاس ث ٍٛانغبعخ  5:30 ٔ 5صجبؽبً ثبعزخذاو يخزهم انٕعبئم ْٔ:ٙ








عبرراالنترخارررج رحقةةذٔا يٕ عُةةب االنكزشَٔةة/ٔ pwcs.edu ٙأٔ انًٕ ة االنكزشَٔةة ٙانخةةبد ثبنًذسعةةخ .عةةٕ رآةةش اإلشةةعبساد
انًزعهقخ ثبنطقظ كًشث يُجضق ٔثةبسص ؽبنًةب رحزؾةٕا انًٕا ة االنكزشَٔٛةخ .إرا كةبٌ انًٕ ة يحزٕؽةبً يغةجقبً فٛشعةٗ إعةبدح رؾًٛهةّ
ثبنمبط عهٗ صس  F5نهؾصٕل عهٗ أؽذس اإلشعبساد .عةٕ ركةٌٕ انشعةبئم ثبنهبةخ االَكهٛضٚةخ ٔرؾًةم عُةٕاٌ بإشةعبس ثؾبنةخ
انطقظب ي ٔعٕد ساثط نزشعًخ َصّ نعذح نببد.
مىنلرررلالناخىنارررمالنت:خ ررر ع يضةةةم صةةةحؾزُب عهةةةٗ انحٛغةةةجٕ  facebook.com/PWCSNewsأٔ ربثعَٕةةةب عهةةةٗ رةةةٕٚزش
.twitter.com/pwcsnews
نإلذنعتالنا حليتالوالنامنىنثالناخلفزيىريت :ؽٛش ٚعبد ثش انًعهٕيبد انًزعهقخ ثبإلغال ٔرأعٛم االفززبػ ثشكم يزكشس.
لن ةال PWCS-TVربثعٕا رهحض PWCS-TV ٌٕٚعهٗ انقُبح  18عهٗ ٔ Comcastانقُبح  36عهٗ .)Verizon/FiOS
عباالناه حف ؽٛش ًٚكُكى انؾصٕل عهٗ انًعهٕيبد يٍ خالل االرصبل عهٗ انش ى  703.791.2776صى اخزٛبس انش ى . 3
حطبيرركالMyPWCSالعلرراالناه ر حفالنا:ررىن ًٚكةةُكى انؾصةةٕل عهةةٗ اإلشةةعبساد ثشةةكم يجبشةةش عهةةٗ عٓةةبصكى انًؾًةةٕل .أٔالً
ٕيٕا ثؾز انُغخ انقذًٚخ يٍ انزطجٛق صى ؽ ًّهٕا رطجٛق انغٕال انًغةبَ ٙنهعةبو  2016يةٍ خةالل انجؾةش عهةٗ بPWCSب فةٙ
َابو اٜٚحٌٕ  iOSأٔ األَذسٔٚذ.

نًضٚةذ يةٍ انًعهٕيةبد ٚشعةةٗ صٚةبسح يٕ عُةب االنكزشَٔةة .pwcs.edu ٙااةبطٕا عهةٗ انةضس بيةةٍ َؾةٍ About Usب صةى ساثةط بؽةةبالد
اإلغال ٔانزأعٛم ٔانطٕاسئب.
DR. Steven L. Walts
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ٚعهٍ عٍ االفززةبػ انًزةأخش نهًةذاسط أؽٛبَةب ً يةٍ أعةم يةُؼ انٕ ةذ انكةبف ٙنحةزؼ انطش ةبد أٔ نزؾغة ٍٛظةشٔ
انًذاسط أثٕاثٓبٔ .إرا عبءد األؽٕال عهٗ َؾٕ غٛش يزٕ ٚجقٗ اؽزًبل شاس اإلغال بئًبً.

انطةش انخطٛةشح جةم أٌ رحةزؼ

إرا عبءد أؽٕال انطقظ ثعذ ثذء انٕٛو انذساع ٙفقذ َمطش إنٗ إغال انًذاسط ثبكشاً .عُذئز عٛكٌٕ َص اإلعالٌ كًب ٚهة :ٙبعةٕ ربهةق
عً ٛيذاسط ثشُٚظ ٔٚهٛبو انعبيخ يجكةشحً جةم عةبعخ أٔ عةبعزٍٛا ْةزا انٛةٕوب ٔرنة ثؾغةت األؽةٕال انغٕٚةخٔ .اإلغةال انًجكةش ٚعُة ٙأٌ
عً ٛاألَشطخ انطالثٛخ ٔاألَشةطخ انشٚباةٛخ ٔثشَةبيظ رطةٕٚش انزعهةٛى انعةبو GEDا ٔفصةٕل رعهةٛى انكجةبس انًغذٔنةخ ثعةذ انةذٔاو انًذسعةٙ
عٕ رهبٗ .ذ ٚكٌٕ ُْب اعزضُبءاد نزا ٚشعٗ انزؾقق يٍ انًٕ االنكزشَٔ ٙنًذسعزكى نهؾصٕل عهٗ اإلعالَبد انخبصخ.
فًٛب ٚه ٙثعض انًعهٕيبد انٓبيخ انزٚ ٙغت أٌ ره رى ثٓب:


ال رؾمشٔا أٔالدكى إنٗ انًذسعخ ثبكشاً إرا كبٌ ُْب رأعٛم ف ٙافززبػ انًذاسط ألٌ انًٕظح ٍٛذ ٚكَٕٕا يزأخش ٍٚأٚمبً.



ال ٚغًؼ ثأخز طالة يب جم انًذسعخ ٔطالة انًشؽهخ االثزذائٛخ يٍ يٕا م انؾبفالد إال يٍ جم األشخبد انًحٕا ٍٛف ٙثطب خ
انطٕاسئ انخبصخ ثبنطبنت ثًب ف ٙرن أٔنٛبء األيٕس/األٔصٛبء ٔاإلخٕحا .اعزعذٔا ألٚخ ؽبنخ إغال يجكةش غٛةش يزٕ ة ٔ ٕيةٕا
ثزؾذٚش يهحبد انًذسعخ ٔإدساط أعًبء األشخبد انًٕكه ٍٛثأخز ٔنذكى ف ٙؽبل عذو رًكُكى يٍ فعةم رنة  .عةٛزى إعةبدح أطحةبل يةب
جم انًذسعخ ٔيشؽهخ انشٔاخ إنٗ انًذسعخ إرا نى ٚزٕاعذ األشخبد انًٕكه ٍٛثبعزقجبنٓى عُذ يٕ م انؾبفهخ.



اعٕا خطخً رج ٍٛيب ُٚجب ٙعهٗ األٔالد فعهّ إرا يةب ٔصةهٕا إنةٗ انًُةضل جةم األشةخبد انةز ٍٚعٛغةزقجهَٕٓى .كةزن ٚؾزةبط طةالة
انًشؽهز ٍٛانًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ إنٗ خطط رمًٍ عاليزٓى.



ٚشعٗ عذو االرصبل ثًذسعخ ٔنذكى أٔ ثًكبرت إداسح يةذاسط ثةشُٚظ ٔٚهٛةبو انعبيةخ فة ٙؽبنةخ طةٕاسئ انطقةظ إر ُٚجبة ٙألعٓةضح
ْبرم اإلداساد أٌ رجقٗ يٓٛأح نًٓبو انطٕاسئ ٔانزشبٛم.



إٌ ط ٕا ى انعًم ف ٙيذاسط ثشُٚظ ٔٚهٛبو انعبيخ رجزل صبسٖ عٓذْب نزؾبفع عهٗ عاليخ انًذاسط ثعةذ ظةشٔ انطقةظ انغةٛئخ.
ًٚكُكى رقذٚى ٚذ انعةٌٕ ثحةزؼ انًًةشاد ٔانًعةبثش ٔيٕا ةم انؾةبفالد انزة ٙفة ٙعةٕاسكى نكةٚ ٙةزًكٍ انطةالة يةٍ انغةٛش ٔاالَزاةبس
ثأيبٌ ٔنززًكٍ انؾبفالد يٍ خذيخ أٔالدكى ٔإٚصبنٓى ثأيبٌ.



ٚشعٗ يشاععخ انزعهًٛبد انًشفقخ ٔانخبصخ ثجشَبيظ سعبٚخ أطحةبل انًةذاسط SACCا ٔثشَةبيظ ٔ Next Generationطةالة
يشؽهخ انشٔاخ.

رزكشٔا أَّ ال ًٚكٍ ارخبر أ٘ شاس ثشأٌ رعذٚم انغذٔل انًذسع ٙثغٕٓنخ.
إرا كبَذ نذٚكى أٚخ اعزحغبساد رزعهق ثٓزِ اإلعشاءاد فبنشعبء االرصبل ثًذٚش يذسعخ ٔنذكى جم ؽهٕل يٕعى األؽٕال انغٕٚخ انغٛئخ.
َشكش رعبَٔكى ٔدعًكى انًغزًش.
يخهصكى

Steven L. Walts
انًشش انعبو عهٗ انًذاسط
انًشفق
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حعلي ثالخ اتالبأواي ءالأمىر/أواي ءالناطالبالنا لخحمينالببار مجالرع يتالأطف النا دنرسال()SACCالوبار مجالNext Generation


رأكذٔا يٍ إكًبل ٔإعبدح ًَةٕرط خطةخ أؽةٕال انطقةظ انغةٛئخ Inclement Weather Plan Formا انةز٘ ٕٚاةؼ كٛةم
ٚبةبدس ٔنةذْى/أٔالدْى انًذسعةخ عُةذ االَصةشا فة ٙؽةبل نةى ٚحةزؼ ثشَةبيظ ٔ SACCثشَةبيظ ٚ .Next Generationغةت
إعبدح عً ٛانًُبرط إنٗ انًٕظم انًخزص ف ٙثشَبيظ سعبٚخ أطحبل انًذاسط  SACCأٔ ثشَبيظ Next Generation



إرا أغهقذ انًذاسط فغٕ



عُةذيب رحةةزؼ يةةذاسط ثةةشُٚظ ٔٚهٛةبو انعبيةةخ يزةةأخشح نًةةذح عةبعز ٍٛفةةنٌ ثشَةةبيظ  SACCعةةٛحزؼ يزةأخشاً عةةبعز ٍٛأٚمةب ً أيةةب
ثشَبيظ  Next Generationفغٕ ٚحزؼ ثؾغت انغذٔل.

ٚبهق ثشَبيغب .Next Generation ٔ SACC



إرا أغهقذ انًذاسط يجكشح فغٕ



عُةةذيب رهبةةٗ أَشةةطخ ثعةةذ انًذسعةةخ ٔاألَشةةطخ انًغةةبئٛخ فةةنٌ ثشَةةبيغٚ Next Generation ٔ SACC ٙبهقةةبٌ انغةةبعخ
انخبيغخ يغب ًء.



إرا كبَذ نذٚكى أٚخ اعزحغبساد فُشعٕ يُكى انزٕاصم ية انًشةشف ٍٛعهةٗ ثشَةبيظ  ٔ SACCثشَةبيظ Next Generation
أٔ االرصبل عهٗ انش ى .03..11.3377

ٚبهق ثشَبيغب  Next Generation ٔ SACCثعذ انًذسعخ.

حعلي ثالخ اتالبأواي ءالأمىر/أواي ءالطالبالم اللبمالنا درست
عُذيب ٚعهٍ عٍ رأخش افززبػ انًذسعخ نًذح عبعز ٍٛفنٌ رن ٚبّٛش ثشَبيظ يشؽهخ يب جم انًذسعخ رهقبئٛبًٚ .زع ٍٛعهٗ أٔنٛبء األيٕس/األٔصٛبء
يشاععخ انغذٔل انزبن:ٙ
نتفخخ حالنا خأخاالا دةالس عخين


ٚزش ت طالة يب جم انًذسعخ انذٔاو انصجبؽٔ ٙدٔاو انٕٛو انكبيما ٔصٕل انؾبفهخ إنٗ انًٕ م يزأخشح عبعز ٍٛعٍ انٕ ذ
انًعزبد.



ُٚجب ٙعهٗ طالة يب جم انًذسعخ انةذٔاو انصةجبؽٔ ٙدٔاو انٛةٕو انكبيةما انةزٚ ٍٚةأرٌٕ إنةٗ انًذسعةخ يشةٛب ً عهةٗ األ ةذاو أٌ
ٚصهٕا يزأخش ٍٚعبعز ٍٛعٍ انغذٔل انًعزبد.



انًعزةبد .أيةب طةالة



ُٚصش طالة انذٔاو انصجبؽ ٙنًشؽهخ يب جم انًذسعخ عبعخ ٔاؽةذح يزةأخش ٍٚعةٍ ٔ ةذ االَصةشا
انٕٛو انكبيم فُٛصشفٌٕ ف ٙانٕ ذ انًعزبد.
ثبنُغجخ نطالة انذٔاو انًغبئ ٙرصم انؾبفالد يزأخشح عبعخ ٔاؽذح ٔرُصش

ف ٙانٕ ذ انًعزبد.

نإلغالقالنا بكاالس عتًالونحد الةً
ُٚصش طالة يشؽهخ انشٔاخ انذٔاو انصجبؽٔ ٙدٔاو انٕٛو انكبيما يجكش ٍٚعبعخ ٔاؽذح جم انٕ ذ انًعزبد .نٍ ٚكٌٕ ُْب دٔاو يغةبئٙ
نطالة يب جم انًذسعخ.
نإلغالقالنا بكاالس عخين
ُٚصش طالة يشؽهخ انشٔاخ انذٔاو انصةجبؽٔ ٙدٔاو انٛةٕو انكبيةما يجكةش ٍٚعةبعز ٍٛجةم انٕ ةذ انًعزةبد .نةٍ ٚكةٌٕ ُْةب دٔاو يغةبئٙ
نطالة يب جم انًذسعخ.

