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، ع��زي الس�د   و�ي األمر/الو�ي

د واإلنفلونزا فتح�ف صحة طالبنا وموظفينا وسالمتهم بأهم�ة قصوى لدينا.  ي موسم ال�ب
ي  ومع -بينما ال نزال �ف

ظهور التهد�د اإلضا�ف
وس كورونا هذا العام  ي موافاتنا بأحدث المستجدات عن ط��ق التأ�د من أن مدرسة طفلك لديها أحدث معلومات  -لف�ي

ُير�ب المساعدة �ف
ي ملفه. 

 االتصال الصح�حة �ف

ي الحال. إذا رأ�ت تتصل بك ممرضة وف اصطحابه من المدرسة، فس أن يتم إذا أص�ب طفلك بالمرض، وكانت هناك حاجة إ� 
المدرسة �ف

ا�يوز ( ا للمنطقة التعل�م�ة لمدينة س�ي ا آخر تابع� �ب العلم بأنها: قد تكون المدرسة أو مكتب� ) SCSDمكالمة هاتف�ة من مدرسة طفلك، ف�يُ
ي هذا األمر. توجد قائمة كاملة بأرقام هواتف ممرضات المدرس

ا �ف ي الجهة الخلف�ة من �حاول الوصول إل�ك وقد �كون عامل الوقت حاسم�
ة �ف

 هذا الخطاب. 

�ب  ي حالة الطوارئ، ف�يُ
ي ملف طفلك للوصول إل�ك �ف

النموذج أدناە إ�مال إذا لم �كن لدى مدرسة طفلك بالفعل معلومات اتصال ُمحدثة �ف
ي أقرب وقت ممكن. و�عادة إرساله 

 إ� المكتب الرئ��ي للمدرسة �ف

 �شكرك ع� حسن تعاونك!  

ام،وتفضلوا بقبول فائ  ق االح�ت
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ي حاالت الطوارئ
 تحد�ث معلومات جهة االتصال �ف

ي الجهة الخلف�ة)
ي النموذج �ف

 (ُيتبع با�ت
ي أقرب وقت ممكن. التابع  هذا القسم إ� المكتب الرئ��ي  إرسال ُير�ب إعادة

 لمدرستك �ف

 الطالب 
 العنوان  االسم 

  
   1الو�ي 

 2رقم الهاتف   1الهاتف رقم   االسم 
   

ي  
وين �د اإلل��ت نت؟  عنوان ال�ب  تتوفر إمكان�ة استخدام اإلن�ت

          نعم ال 
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 أرقام هواتف ممرضات المدرسة 

 المدارس الثان��ة
Corcoran (315) 435-4326 

Henninger (315) 435-5878 
ITC (315) 435-6240 

Nottingham (315) 435-4139 
PSLA at Fowler (315) 435-4363 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي حاالت 
 الطوارئ)ُيتبع (تحد�ث معلومات جهة االتصال �ن

 2الو�ي 
 2رقم الهاتف   1رقم الهاتف   االسم 

   
ي  

وين �د اإلل��ت نت؟ عنوان ال�ب  تتوفر إمكان�ة استخدام اإلن�ت
          نعم ال 

ي حاالت الطوارئ 
 جهة االتصال البد�لة �ن

 2رقم الهاتف   1رقم الهاتف   االسم 
   

ي  
وين �د اإلل��ت نت؟تتوفر إمكان�ة   عنوان ال�ب  استخدام اإلن�ت

          نعم ال 
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Brighton Academy (315) 435-4469 
Clary (315) 435-4053 

Ed Smith (315) 435-4543  
ELMS (315) 435-5814  

Frazer (315) 435-4104 
Grant (315) 435-4134  

Huntington (315) 435-6517  
HW Smith (315) 435-4494  

Lincoln (315) 435-4457  
Roberts (315) 435-5851  

Syracuse STEM at Blodgett (315) 435-6525  

 المرحلة االبتدائ�ة
Bellevue (315) 435-4521 

Delaware Primary (315) 435-4540  
Dr. Weeks (315) 435-4091  

Franklin (315) 435-4551  
LeMoyne (315) 435-6557  

McKinley-Brighton (315) 435-4000 
Meachem (315) 435-4612  

Monessori at LeMoyne (315) 435-6557  
Porter (315) 435-4943  

Salem Hyde (315) 435-4951  
Seymour Dual Language  (315) 435-4973  

STEAM at Dr. King (315) 435-4584  
Syracuse Latin (315) 435-4563 

Van Duyn (315) 435-4618  
Webster (315) 435-4672  

 برامج بد�لة 
McCarthy at Beard (315) 435-4341 

Oasis Academy (315) 435-6442  
PFLA (315) 435-4363 
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