ውድ የሬኒየር ቢች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውድ ቤተሰቦች ፣
ይህ ኢሜይል በደህና ፣ ጤናማ እና ጤናማ ሆኖ እንደሚያገኝዎ ተስፋ እናደርጋለን! ይህ በጭንቀት እና
አለመረጋጋት የተሞላ አስደሳች ዓመት ሆኖ ቆይቷል እናም ብዙ ቤተሰቦቻችን የሚገጥሟቸውን ችግሮች
እንገነዘባለን ። ያንን በመናገር የ Rainier ቢች ሰራተኞቻችን በሙሉ እርስዎ እና ምሁራኖቻችን በርቀት
ትምህርት በኩል ከፍተኛ ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ ፣ የቴክኖሎጂ እና መሰረታዊ ፍላጎቶችን
ጨምሮ እንቅፋቶችን በማስወገድ እና እንክብካቤውን ለእርስዎ ለመስጠት እዚህ መሆኔን
ላረጋግጥልዎ እፈልጋለሁ ፡፡ እና በእነዚህ ባልተለመዱ ጊዜያት ሁሉ እርስዎም ሊወ loveቸው ይገባል
፡፡ ለፍትሃዊነት እና ለፀረ-ሽርሽር ድርጊቶች ያለን ቁርጠኝነት በምናደርገው ነገር ሁሉ ግንባር ቀደም
ይሆናል !
ከዚህ በታች ፣ እባክዎን ምሁርዎ ለዚህ የትምህርት አመት ስኬታማ ለመሆን ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ
ማወቅ ያለብዎትን አስፈላጊ መረጃ ያግኙ ። ይህ ብዙ መረጃ ነው ፣ ስለሆነም በእነዚህ ቀናት ውስጥ
(ለመሰካት) ቀን መቁጠሪያዎን ለመሰካት የቀን መቁጠሪያዎን ማውጣት ይፈልጉ ይሆናል። ቅጾችን
በቀላሉ ለማጠናቀቅ እና ስብሰባዎችን ለመቀላቀል እባክዎን በዚህ ሰነድ ላይ ያሉትን ሁሉንም የመስመር
ላይ አገናኞች እባክዎ ልብ ይበሉ።
እኛ በእኛ ምናባዊ አካባቢ ከቤተሰቦቻችን ጋር መግባባት የበለጠ አስፈላጊ እንደሚሆን እናውቃለን ፣
ስለሆነም የተዘመኑ የመገናኛ መረጃዎችን ፣ የቴክኖሎጂ እና መሰረታዊ ፍላጎቶችን (የምግብ ካርዶችን ፣
የኪራይ ድጋፍን ፣ የአእምሮ ጤናን ፣ ወዘተ) የሚሰጠንን ይህንን የፍላጎት ዳሰሳ
እንዲያጠናቅቁ እንጠይቃለን ፡፡ ) .
እባክዎን የዳሰሳ ጥናቱን ለማጠናቀቅ እዚህ ጋር ጠቅ ያድርጉ >> የእውቂያ እውቂያ እና ፍላጎቶች የዳሰሳ
ጥናት
ላፕቶፕ ስርጭት
ላይ ከመስከረም 1 ኛ ከ ( 9 am-1pm ) , እኛ ላፕቶፖች ውጭ በመፈተሽ ይሆናል ብቻ የጸደይ ወቅት
አንድ ላፕቶፕ ለማንሳት ነበር መሆኑን አውራጃ ወይም ምሁራን ውጪ RBHS አዲስ የሆኑ
ምሁራን. በመኪና ማቆሚያ ቦታችን ውስጥ ድራይቭ-አውት እና የመራመጃ ጣቢያዎችን እናዘጋጃለን
፡፡ ጭንብል እና ማህበራዊ ርቀትን በመልበስ እባክዎን የደህንነት መመሪያዎችን ይለማመዱ ፡፡
ሁሉም ገቢ 9 ኛ ያላቸውን የሲያትሌ አንድ የጭን የተቀበለው ክፍል ተማሪዎች የመካከለኛ ትምህርት ቤት
ኛ መጠቀም ይችላሉ ላይ ትምህርት ቤት እንዲጀምር መሣሪያ. በኋላ ላይ እነዛን ላፕቶፖች
የምናጠፋበትን ጊዜ እናስቀምጣለን ፡፡
መ ይከተሉ ምሁር ለማንሳት የመጨረሻ ስም esignated ጊዜ በእርስዎ ላፕቶፕ :
የአባት ስም AG:
የአያት ስም ኤች
የአያት ስም NS

ከ 9 - 10 ጥዋት
10 - 11 ጥዋት
11 AM - 12 PM

የአያት ስም TZ:

12 - 1 ፒ

9 ኛ ክፍል የቨርቹዋል አቀማመጥ
9 ኛ ክፍል ምናባዊ አዝማሚያ ላይ ይካሄዳል ሐሙስ, መስከረም 3 ኛ . ሁላችንም 9 ወደ ቡድኖች
አገናኞች ወደ ውጭ ይልካል ኛ ነሐሴ 28 በ ክፍል ምሁራን እና ወላጅ / አሳዳጊ ኛ . በጣም የቅርብ ጊዜ
የመገኛ መረጃ እንዲኖረን እባክዎን ከዚህ በላይ ያለውን የ “ዕውቂያ እና ፍላጎቶች ማዘመኛ አገናኝ”
አገናኝን መሙላትዎን ያረጋግጡ ፡፡
ላይ ዓርብ, መስከረም 4 ኛ , እኛ ማስተናገድ ይሆናል የ 9 ኛ ክፍል ድራይቭ-ከመዋዕለ BBQ
ከ 1 1: 3 0 am - 2: 3 0 pm ለ 9 ኛ ብቻ ክፍል ምሁራን አቅርቦቶች ለማሰራጨት የእኛን ትምህርት
ቤት የመኪና ማቆሚያ ውስጥ, RB swag, እና ለአዲሶቹ የቫይኪንግ ምሁራኖቻችን እና
ቤተሰቦቻቸው የሚሆን ጥሩ ምግብ ። እባክዎን ጭንብል በመልበስ ፣ ማህበራዊ ርቀትን በመለማመድ
እና እጅዎን በመታጠብ COVID-19 መመሪያዎችን መከተሉን ያረጋግጡ ፡፡ በዚያ
ይሆናል ደግሞ አቀማመጥ ጋር መራመድ ይኖርብናል ያላቸው ምሁራን ለመቀበል ለማዘጋጀት አንድ
ሥርዓት ይሆናል. እባክዎ ለተጠቀሰው ጊዜዎ ከዚህ በታች ያለውን መርሃ ግብር ይመልከቱ ፡፡
የ 10 ኛ -11 ኛ ክፍል ኛ አቅጣጫ አቅጣጫ -ድራይቭ
እኛ 10 አንድ ድራይቭ-ከመዋዕለ አቀማመጥ ማስተናገድ ይሆናል ኛ -12 ኛ ላይ ክፍል
ምሁራን ማክሰኞ , መስከረም 8, 2020 , 1: 00 pm-3: 30 ገጽ ሜትር አቅርቦት እስከ ለማንሳት.
Virtual ወላጅ / ቤተሰብ C afe ሰዓት ፣ መስከረም 3 ቀን 2020 3 30-4: 30 pm
ወደ ባህር ዳርቻ እንኳን በደህና መጡ! አዲሶቹን ምሁራኖቻችን እና ቤተሰቦቻችንን በማግኘታችን በጣም
ተደስተናል ፡፡ ይህ ለሁሉም 9 ወላጆች / አሳዳጊዎች እና ቤተሰቦች ለ 9 ኛ ክፍል እና ከዲስትሪክቱ ውጭ ለ
RB አዲስ ለሆኑ ምሁራን ነው ፡፡ ከአስተዳደራዊ ቡድናችን ፣ የ 9 ኛ ክፍል የሽግግር ቡድን ፣ የምክር
ቡድኑ ለመስማት እና ያለዎትን ማንኛውንም ጥያቄ ለመጠየቅ እድል ይኖርዎታል ፡፡ P ሊዝ በዚህ ላይ
ጠቅ አገናኝ ለመቀላቀል መስመር በእኛ መስከረም 3 ላይ ሻይ ቤት ስብሰባ ኛ 3:30 pm @ :

የማይክሮሶፍት ቡድኖች ስብሰባን ይቀላቀሉ
+1 206-800-4125 አሜሪካ ፣ ሲያትል (ቶል)
የጉባ ID መታወቂያ: 160 376 675 #

የትምህርት መርሃግብሮች
መርሐግብሮች ይሆናል ሐሙስ, መስከረም 3 ላይ ይጠናቀቃል ኛ . የተማሪዎን የጊዜ ሰሌዳ ለማየት
እባክዎን ወደ ምንጭ ገጽዎ ይግቡ። ምሁርዎ ለ RB አዲስ (ከዲስትሪክቱ ውጭ) አዲስ ከሆነ ወይም
ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት እባክዎን አማካሪዎን ያነጋግሩ:

አኒ houhou (የአያት ስሞች AK) ayzhou@seattleschools.org
Savali Taamu (የመጨረሻ ስሞች LZ) sptaamu@seattleschools.org

ትምህርት ቤት, መስከረም 4 የመጀመሪያው ቀን ኛ
ሁሉም ምሁራን ምክር መስጠት ውስጥ ቀን ይጀምራል ( እንደ የተዘረዘሩትን mentorship) 9am
ላይ ለመድረስ Schoology ወደ ውስጥ በመግባት እርግጥ የሚሆን አማካሪ (mentorship) ቡድኖች
አገናኞች እና ከታች ያለውን ፕሮግራም መከተል. እባክዎን ምሁርዎ ወደ ስኮሎጂ የመግባት ጉዳዮች
ካሉዎት እባክዎን የምሁራን አማካሪ መምህርዎን ወይም አስተዳዳሪዎን በ
አልያpha@seattleschools.org ይላኩ ፡፡
9 ኛ ክፍል
9: 00-10: 00 አማካሪ (የቅንጅት)
11: 30 - 2 : 00 - በባህር ዳርቻ ላይ Drive Thru BBQ!
SWAG እና አቅርቦቶችን ይምረጡ
ከ RB ሰራተኞች
ጋር ይገናኙ
የ 9 ኛ ክፍል ኮሌጆች እና ቤተሰቦቻቸው ከዚህ
በታች በተጠቀሰው የተማሪ ስም መሠረት ከዚህ
በታች በተቀመጠው መርሃግብር
መሠረት እቃዎቻቸውን በመኪና ማቆሚያ
ስፍራችን ውስጥ ያሽከርክሩታል ፡፡ እኛ ደግሞ
በእግር መሄጃ ጣቢያ አለን ፡፡
የአያት ስም AG 11:30 am - 12:30 pm
የአያት ስም HO 12:30 pm-1:30 pm
የአያት ስም PZ 1:30 pm-2:30 pm

10 ኛ -12 ኛ ክፍል
9: 00-10: 00 አማካሪ (የቅንጅት)
የማህበረሰብ ክበቦች
10: 00-10: 10 ዕረፍት
10 10-1 1 : 00 የምክር
አገልግሎት “ እንዴት ” የቴክኖሎጂ ትምህርት
ከጠዋቱ 1 ሰዓት - 3:30 pm እስከ 10 ኛ 12 ኛ ክፍል ድረስ መስከረም 8th ለ
10 ኛ እስከ 12 ኛ ክፍል ድግሪ ይሆናል ፡፡

ጭምብል በመልበስ ፣ ማህበራዊ ትኩረትን
በመሳብ እና እጅዎን ብዙ ጊዜ
በማጠብ እባክዎን ሁል ጊዜ ደህንነትን
ይለማመዱ ፡፡
አትሌቲክስ
ምሁርዎን ለአትሌቲክስ ለመመዝገብ እባክዎ ይህንን አገናኝ
ይጎብኙ- https://rainierbeachhs.seattleschools.org/student_activities/athletics/athleti
c_registration
በቅርቡ ፣ WIAA ለዚህ 2020 - 21 የትምህርት ዘመን የወቅቱን አወቃቀር እና ተጓዳኝ ደንቦችን ለውጦች
በርከት ያሉ ለውጦች አድርጓል። (WIAA) ከዲሴምበር 28 ቀን 2020 ጀምሮ እስከ ሰኔ 27 ቀን 2021
የሚጠናቀቁ ሶስት የአጫጭር ወቅቶችን አዳብሯል። በእነዚህ ወቅቶች ውስጥ እንደ ገ Governorው እና
የሌሎች የስቴቱ ኤጀንሲ መመሪያዎች መሠረት የስፖርት (ቶች) ቀኖችን መለወጥ አስፈላጊ ሊሆን
ይችላል። ከዚህ በታች የታቀዱት ድንኳን የሚዘወተሩ የስፖርት ወቅቶች እና ቀናት ያገኛሉ ፡፡
WIAA Season 2 (በተለምዶ የክረምት ስፖርት
ወቅት) - ታህሳስ 28 ቀን 2020 እስከ የካቲት 28 ቀን
2021
የወንዶች እና የሴቶች ቅርጫት ኳስ
ልጃገረዶች ቦሊንግ
የወንዶች መዋኘት እና ጠላቂ
የሴቶች ጂምናስቲክስ
ትግል

WIAA Season 4 (በተለምዶ የፀደይ የስፖርት ወቅት)
- ኤፕሪል 26 ፣ 2021 እስከ ሰኔ 26 ቀን 2021
ቴኒስ
ስፖፕል ለስላሳ ኳስ
የወንዶች እግር ኳስ
ቤዝቦል
ዳንስ እና መሰርሰሪያ
Co-Ed ትራክ እና መስክ

WIAA Season 3 (በተለምዶ የውድድር ወቅት ወቅት)
መጋቢት 1 ቀን 2021 እስከ ሜይ 1 ቀን 2021
እግር ኳስ
ሴት ልጆች leyሊ ኳስ
ልጃገረዶች መዋኘት እና ጠላቂ
የሴቶች እግር ኳስ
ሀገር አቋራጭ
አብሮ-ጎልፍ
ስሎፕስቲክ ለስላሳ ኳስ
ተወዳዳሪ Cheerleading
ጥያቄ ካለዎት እባክዎን የአትሌቲክስ ዳይሬክተሯ
ጆርጅ ፎስተርን ያነጋግሩ።
gefoster1@seattleschools.org

የምግብ ስርጭት
Rainer Beach ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ለማህበረሰባችን የምግብ ማከፋፈያ ጣቢያ ሆኖ ይቀጥላል
፡፡ ምሳ እና ተጨማሪ መክሰስ እና ምግቦች በየቀኑ ይገኛሉ ፡፡
ሌላ ማንኛውም ጥያቄ ወይም ጭንቀት ካለዎት እባክዎን በ 206.252.6350 ያግኙን ፡፡ አመሰግናለሁ!

ከሠላምታ ጋር ፣

አይ Ivoryር ብሩክስ

አይ Ivoryሪ ብሩክ ፣ ጊዜያዊ ርዕሰ መምህር
Rainier ቢች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

