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 7يوليو 2020
أعزائي الزمالء والعائالت،
كما تعلمون ،أصدر مكتب الوالي بيكر وإدارة التعليم اإلبتدائي والثانوي العديد من الوثائق التوجيهية حول إعادة فتح المدارس في خريف هذا العام .نشيد بمستوى
الفكر والرعاية الذي ساهم في تطوير هذه التوجهات ،ونشارككم أهدافه بالعودة اآلمنة ألكبر عدد ممكن من الطالب للحضور الشخصي إى المدرسة من أجل تلبية
إحتياجات الطالب األكاديميي واإلجتماعية والنفسية بشكل أفضل .هذه الوثيقة يمكن اإلطالع عليها عبر الموقع http://www.doe.mass.edu/covid19/
بعض من أكثر الوثائق المفيدة هي في أسفل الصفحة في التحديثات المختلفة المفوض تحت عنوان "الموارد”.
وعلى مدى األسابيع الثالثة الماضية ،لقد إستخدمت ستة فرق من هيئة التدريس والموظفين وأولياء األمور والطالب هذه التوجيهات ،جنبا إلى جنب مع
ذلك المجتمع الطبي األوسع ،من إجتماع البلدية ،ومن إستطالعات األولية لألولياء والموظفين لتطوير مسودة خططتنا إلعادة فتح المدارس لهذا الخريف.
كما ذكرت في رسالتي األخيرة ،يطلب من المدراء تطوير ثالث خطط منفصلة خطة للعودة إلى التعليم الحضور الشخصي الكامل مع متطلبات السالمة،
خطة للتعليم الكامل عن بعد ،وأخرى للتعلم المختلط الذي يجمع بين التعلم الشخصي والتعليم عن بعد.
ركزت الفرق عملها على ما يلي :

التدريس والتعلم :بما في ذلك خطط التعلم الشخصي والتعلم المختلط ،والتعلم عن بُعد ،بما في ذلك اإلحتياجات التكنولوجية والتكوين.
دعم الطالب  :بما في ذلك معالجة الصحة النفسية والصدمات
الموظفون و العمال :بما في ذلك إدارة مهام الموظفين ،ودعم الموظفين الذين يعانون من ظروف طبية عالية المخاطر ،وتلبية الحاجة إلى موظفين
إضافيين محتملين للمساعدة في التدريس  ،واحتياجات إضافية محتملة للمعلمين  ،وطرق لتقديم دعم إضافي بما في ذلك تعيين المتطوعين حسب
الحاجة
تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة ،متعلمي اللغة اإلنجليزية  :وغيرهم من مجموعات الطالب الخاصة
المرافق والعمليا  :بما في ذلك التنظيف والصرف الصحي ،وإعداد الفصول الدراسية  /المباني وتدفقها ،وخدمات الوجبات الغذائية
النقل  :بما في ذلك سعة النقل بالحافالت وبروتوكوالت السالمة ،وإدارة تدفق حركة المرور المتزايد من العائالت التي قررت نقل أطفالها من البيت
إلى المدرسة العكس ،وتعزيز البدائل مثل السير على األقدام وركوب الدراجات.
يرجى االنضمام إلينا في قاعة المدينة االفتراضية يوم الخميس ابتدا ًء من الساعة  5:00على هذا الرابط :
https://us02web.zoom.us/j/84425266308?pwd=Z2VlenZpVzNaR25DYXJ0YTMwZVpDUT09
سيقدم كل فريق مسودة قراراته لمدة  10دقائق تقريبًا ثم يأخذ أي أسئلة .كما سيتم نشر مشروع خطة للتعليق العام من  .سيتم تقييم أي تعليقات ناتجة من
نظرا ألن الفرق
إجتماع البلدية عبر اإلنترنت أو من خالل التعليقات العامة من قبل الفرق إلدراجها في خططنا النهائية التي سيتم إصدارها في .10/8
ً
ستعمل على المسودات خالل اليوم في  ،29/7يمكنكم توقع رسالة البريد اإللكتروني التي تحتوي على رابط للمسودة لتصل في وقت متأخر من ذلك
المساء أو في وقت مبكر من يوم الخميس  .30/7يرجى أن تدركوا بأن أولويتنا الرئيسية في جميع عمليات صنع القرار ستركز على سالمة موظفينا
وطالبنا .لن نعود إلى التكوين بالحضور الشخصي إما تكوين مختلط أو كامل إذا تمكنا من القيام بذلك بأمان .إن إدخالكم مهم للغاية بالنسبة لنا ونأمل أن
تتمكنوا من إضافة صوتكم.

شكرا لكم على صبركم وتفاهمكم وكونوا جيدين،

للحصول على معلومات محدّثة حول فيروس الكرونا الجديد لعام  ،2019يرجى تفحص موقع إدارة الصحة العامة ()DPH COVID19
 www.mass.gov/2019coronavirusأو موقع مركز السيطرة على األمراض ( )CDCعلى اإلنترنت www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

