ROY P. BENAVIDEZ ELEMENTARY
Houston Independent School District

Mrs. Zabeth Parra-Malek, Principal
Mr. Jordan Curtin and Ms. Tresa Magee, Assistant Principals
(713) 778-3350 Office
(713) 778-3358
Fax

6262 Gulfton St.
Houston, TX 77081

!TEACHING, REACHING and ACHIEVING, WITHOUT BORDERS
د  2021-2020ښوونځي کال لپاره بیرته ښه راغالست !! موږ تاسو ډیر څه له السه ورکړ!
موږ تاسو ټولو سره مینه لرو او ډیر خوښ یو چې د نوي ښوونځي کال د بدلون لپاره د
نوي هدف سره پیل کړئ.
لکه څنګه چې تاسو دمخه پوهیږئ  ،دا د ښوونځي کال  ،د بل هر کال په پرتله خورا
توپیر لري .موږ د یوې ناروغۍ په مینځ کې یو او زده کونکي به په کلکه په ښوونځي
کې برخه واخلي .په هرصورت  ،هغه څه چې دوام لري زموږ د زده کونکو او زموږ د
ښوونځي ټولنې لپاره زموږ ژمنتیا او ژمنتیا ده .موږ به هر هغه څه وکړو چې ډاډ
ترالسه شي زموږ زده کونکي بریالي دي .د دې پیښیدو لپاره  ،موږ به ستاسو مرستې ته
اړتیا ولرو! ټول زده کونکي د غوره مستحق دي او په ګډه کار کولو سره  ،ښوونکي او
والدین  ،موږ به ډاډ ترالسه کړو چې دوی یې ترالسه کوي.
دا د ښوونځي کال زموږ موضوع تدریس  ،السرسی او له سرحدونو پرته السته راوړنه ده!
موږ ته د خپلو ټولو زده کونکو د ښوونې دنده سپارل شوې  ،د هرې الرې او میتود له
الرې چې دوی ته ورسیږي؛ مجازی  ،مخامخ مخ  ،د تلیفون  ،ویډیو کالس  ،لوبې  ،ښوونه
او روزنه  ... ،زموږ د زده کونکو راتلونکي لپاره هیڅ هغه څه محدودیت نلري چې موږ
یې په ګډه ترالسه کړو .هیڅ شی به موږ د هغه کارونو مخه ونیسي چې موږ ورته اړتیا
لرو  ...نه حدونه  ،نه دیوالونه  ،نه سرحدونه!
موږ به د ټولګي لومړۍ شپږ اونۍ پیل کړو  ،د مجازی (آنالین) زده کړې سره .ټول زده
کونکي باید په لیپ ټاپ  ،رکن یا سمارټ تلیفون کار وکړي او باید وای فای ته السرسی
ولري .موږ غواړو زموږ ټول زده کونکي وکولی شي آنالین برخه واخلي .ستاسو ښوونکی به
زنګ ووهي چې ستاسو د ټیکنالوژۍ اړتیاوې ومومي  ،نو ولسوالۍ مرسته کولی شي.
د ښوونکي سره لیدنه به د دې کال په حقیقت کې  ،د سپتمبر په  ، 3-1د ماسپخین له 2
څخه تر  4پورې  ،د  MSټیمونو کې ترسره شي .ستاسو ښوونکی به ټولګي کې د شاملیدو
په اړه تاسو سره اړیکه ونیسي.
سه شنبه  ،سپتمبر  PK :1او دریم
چارشنبه  ،سپتمبر  :2مهربان او دوهم
پنجشنبه  ،سپتمبر  :3لومړی  ،څلورم او پنځم
که تاسو د کوم ډول مرستې ته اړتیا لرئ  ،مهرباني وکړئ ښوونځي ته په 3350-778-713
تلیفون وکړئ .یوځل بیا  ،ښه راغالست او موږ ډیر خوښ یو چې تاسو سره یو ځل بیا
ووینو او بیرته راستون شو  ...درسونو پرته تدریس  ،السرسی او السته راوړنه!
خوندي پاتې شئ او موږ به د سپتمبر په  8مه  ،سهار  7:30بجې تاسو آنالین ووینو.
زابت پارا  -ملکیک
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