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 11مارس 2020
أعزائنا الزمالء وعائالتنا العزيزة،
إنني أكتب لكم مع تحديث لممارسات الحالية لمدارسنا ومنطقتنا بشأن  .19وال يزال هذا الوضع مرن للغاية وسوف نواصل العمل
وفقا لتوصية مركز السيطرة على األمراض ( ،)CDCوتوصيات وزارة الصحة العامة لماساشوستس ( ،)MADPHوإدارة
الصحة العامة لمدينة ريفير ( )DPHومفوض التعليم والوالي.
واليوم موظفونا وطالبنا الذين سافروا إلى إيطاليا في الشهر الماضي عادوا إلى المدرسة .وقد أكملوا جميعا عملية الحجر الصحي
الذاتي المتطلبة من قبل  MADPHومراكز  .CDCوال يزال إثنان من هذه المجموعة خارج المدرسة بسبب أمراض تأكد أنها لم
تكن من طراز  .COVID-19ونذكر ذلك حتى ال يتسبب غيابهما في تكهنات تؤدي إلى إشاعات كاذبة.
وفي مواصلتنا في الممارسات الفعالة ،جميع الحافالت المدرسية تحتوي على مطهر األيدي والمنشفات التعقيم .يتم يوميًا مسح
المقاعد وأماكن اللمس العامة .وإننا في سبيلنا إلى تعقيمها على نطاق أوسع كما فعلنا مع جميع المدارس والفصول الدراسية في نهاية
األسبوع الماضي.
وإستنادا ً إلى توجيهات الوالي ومفوض التعليم السيد  ،فإننا نريد أن نشارككم البنود الثالثة التالية:
 سيتم إلغاء جميع الرحالت الميدانية المخططة خارج الوالية .وهذا سيؤثر على فريقنا لشيرليدرس ()Cheerleaders
وفريقنا للروبوتيكس ( )Roboticsوهيئة تدريب ضباط اإلحتياط المبتدئين ( .)JROTCوفي الوقت الراهن ،نواصل
الرحالت الميدانية المخططة ضمن الوالية ،فضال عن المناسبات والعروض المدرسية .ونشجع مواطنينا ،العجزى والنساء
الحوامل ،وأولئك الذين يعانون من أجهزة المناعة المعرضة للخطر على أن يبقوا بعيدين عن العروض والمظاهرات وفقا
إلرشادات مركز السيطرة على األمراض (.)CDC
 أما الطالب الذين لن يحضرون إلى المدرسة سيسجلون غائبين .إن وزارة التعليم اإلبتدائي والثانوي قد أدخلت بعض
التغييرات في القوانين المتعلقة بكيفية تأثير الحضور على تصنيف أداءنا بطرق تساعدنا ولكنها واضحة بأننا البد من أن
نستمر في تسجيل الطالب الغائبين عندما ال يحضرون في المدرسة .وإننا نعمل مع اللجنة المدرسية لتحديد ما إذا كانت
هناك حاجة إلى إدخال تعديالت على سياسات الدليل المدرسي المتعلقة بالحضور أم ال .وسيتم إدماج معلومات ذات الصلة
بذلك في تحديث الحق.
 البد من تعويض أيام إغالق المدارس عند نهاية هذا العام .يُطلب منا إعادة جدولتها لغاية خمسة ( )5أيام ضائعة بسبب
الثلج أو المرض .لقد كان لدينا يوم ثلج واحد حتى اآلن في هذه السنة .ومن المقرر أن يكون آخر يوم للمدرسة في يوم
األربعاء  17يونيو .وإذا تطلب األمر علينا أن نغلق أي من مدارسنا في األسابيع القادمة ،فإن آخر يوم لهذه السنة الدراسية
سيكون يوم الثّالثاء 23 ،يونيو.
وشكرا لكم مجددًا على مساعدتكم ودعمكم،
وليكون يومكم طيب
ً

للحصول على المزيد من المعلومات المحدّثة بشأن فيروس كرونا الجديد لعام  ،2019يرجى زيارة موقع التابع  DPH COVID-19على العنوان
 www.mass.gov/2019coronavirusأو موقع مركز على العنوان www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

