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 8مايو 2020
أعزائي الزمالء والعائالت،
كما هو الحال دائ ًما ،أتمنى أن تكونوا بخير .مع إقترابنا من نهاية العام الدراسي  ،2020-2019أردت مشاركتكم بعض المستجدات
اإلضافية .وقد قام أعضاء موظفي المنطقة التعليمية مؤخرا بمقارنة ما بين خطتنا للتعلم عن بعد واإلرشادت الجديدة المقدمة من المفوض
لمنطقتنا ،ويسرني أن أخبركم بأننا وجدنا تتاطبق وثيق .ولقد حددنا معيارا أو معيارين إثنين في بعض الصفوف الدراسية التي تتطلب
من المعلمين إضافة التركيز على أعمالهم الدراسية التي ينشرونها في العديد من األسابيع المقبلة .ونواصل تشجيعكم على مساعدة
أطفالكم على التواصل مع معلميهم ومساعدتهم على إكمال خطة التعلم عن بعد بقدر ما يستطيعون .يرجى أن ال تترددون في التواصل
مع معلمي طفلكم للحصول على المساعدة أو الدعم ويرجى اإلستمرار في إعطاء األولوية لسالمة عائلتكم.
وضع الدرجات
إن الدرجات للفصل السداسي الثاني ستكون إما "تحقيق الكفاءة" أو "عدم تحقيق الكفاءة" .الطالب الذين أكملوا بنجاح  60%من
أعمالهم ووجباتهم المكلفين بها أثناء خطة التعلم عن بعد سيحققون الكفاءة .إذا لم تكن متأكدًا من تقدم طفلكم ،فيرجى التحقق مع معلميه.
وسوف يتم نشر آخر الوجبات لطالب الصف  12على الموقع في يوم الجمعة  29مايو عشر مع توقع إنجازها قبل يوم الجمعة  5يونيو.
وسيواصل طالب الصف  12في تقديم أعمالهم لتحقيق نسبة  60%من درجة اإلنجاز بنجاح إلى غاية يوم الثالثاء 16 ،يونيو .
لجميع الدرجات األخرى ،سوف يتم نشر آخر الوجبات في يوم الجمعة 5 ،يونيو مع توقع إنجازها في يوم الجمعة  12يونيو .وهؤالء
الطالب سوف يمكنهم مواصلة تقديم أعمالهم إلى غاية يوم الثالثاء 16 ،يونيو لتحقيق نسبة  60%من درجة اإلنجاز بنجاح .
سوف يستخدم المعلمون يوم  17يونيو و  18يونيو لوضع اللمسات األخيرة في الدرجات والتقارير .سوف ترسل بطاقات التقرير إلى
البيوت خالل أسبوع  23يونيو .
أحداث نهاية العام الدراسي
يعمل مدراء المدارس والمعلمون على التكريم بالفيديو لإلحتفال بالطالب كما نفعل عادة ً شخصيًا .وهذا يشمل مراسم تخرج طالب
الصف  5و  ، 8وحفل الطامحين في المدارس المتوسطة ،وحفل تقديم المنح الدراسية والجوائز األكاديمية ،وجوائز الطالب المتفوقين،
والجوائز الرياضية .سيتم بث مقاطع الفيديو على قناة ال تلفزيون لريفير وقناة اليوتوب التابعة لللجنة المدرسية و على موقع المدارس
العامة لريفير .
ومحافل تكريم طالب الصف الحادي عشر بالثانوية للكتاب ،وجوائز كوليال سيتم برمجتها في الخريف عندما نأمل أن نلتقي شخصيًا
مرة أخرى.
لقد قام طالب دفعة  2020بالتصويت على تخطيط لحدث التخرج الفعلي ،مع إعتبار اإلحتفاظ بالتباعد الشخصي ،على أمل أن يكون
ذلك من منتصف إلى أواخر شهر أغسطس .نحن نعمل مع ضباط الدفعة على التفاصيل .وسيشاركنا الدكتور  Perellaوالسيد Magno
التفاصيل عندما يصبح ذلك أكثر ثباتًا.
األغراض الشخصية
نحن نعمل على خطط للموظفين والطالب من أجل العودة إلى المدرسة إللتقاط أغراضهم الشخصية بمجرد ما يعلن الوالي عن رفع أمر
البقاء في البيوت .إننا نتوقع أن يحدث هذا في وقت الحق خالل شهر مايو .يرجى ترقب إشعار من مديركم مع بتفاصيل بخصوص
ذلك .إذا كان هناك شيء تحتاجون إليه بشكل عاجل ،يرجى التواصل مع مدير المدرسة.
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وسيتم ترتيب مواعيد للطالب المتخرجين من الثانوية إللتقاط القبعات واألثواب والكتاب السنوي مع موعيد إلتقاط أغراضهم الشخصية
من الخزائن .كما يُتوقع منهم تسليم أجهزتهم اإللكترونية كرامبووك في ذلك الوقت.
البرامج الصيفية وما بعدها
الزلنا غير واضحين بشأن نوع البرامج التي سيمكننا ترتيبها خالل موسم الصيف وما قد تبدو عليه السنة الدراسية القادمة .لإلستعداد،
بدأنا نفكر في نماذج مختلفة بما في ذلك المزيد من التعلم عن بعد ومزج مجموعات من دروس عن بعد والحضور شخصيا للفصل.
عندما نحصل على المزيد من المعلومات حول كيفية السماح لنا بالتجمع ،سوف نخطط لحدث لمشاركة األفكار والمعلومات حتى نتمكن
من مشاركة أولياء األمور والطالب والمدرسين .نتوقع أن يكون هذا في أواخر يونيو .وإذا علمنا أنه يمكننا العودة إلى نموذج التعلم
التقليدي ،فسوف نعلمكم على الفور.
التمويل
في الوقت الحالي ،الوضع المالي للدولة ليس جيدًا على اإلطالق .نحن نتفهم أن أي صراعات مالية على مستوى الدولة سيكون لها تأثير
سلبي على تمويل المدارس .وإننا نراقب ذلك بعناية ونعمل مع مسؤولينا المنتخبين لبذل قصارى جهدنا في الحفاظ على الموارد المالية.
هناك عنصر واحد آلباء األطفال في مدرسة هيل ،ومدرسة ويالن ،ومدرسة غارفيلد المتوسطة هو إحتمال عدم تمويل المنح وقت التعلم
الممدد ( )ELTللعام المقبل .إن تخفيض أو إلغاء منح ( )ELYقد يعني أن مدارسنا ( )ELTسوف تعود إلى الجدول الزمني المماثل
للجدول الزمني المعمول به في ال مدارس اإلبتدائية والمتوسطة األخرى في المنطقة .لن نعرف ذلك على وجه اليقين حتى يتم تحرير
إشعارا مسبقا حيث أن مواقيت المدرسة وما قبلها يمكن أن تؤثر على إجراء ات
ميزانية الدولة ولكننا نرغب في إعطاء أولياء األمور
ً
رعاية طفلكم.
خدمات األغذية
سوف نواصل في تقديم وجبات اإلفطار والغذاء إلستالمها من بيشمونت وثانوية ريفير في يومي اإلثنين والجمعة من  10:30صباحا
إلى  12:30زواال .إذا كنتم غير قادرين على إستالم الوجبات الغذائية بسبب المشقة الشديدة ،يمكنكم التسجيل على موقع على
نظرا ألن لدينا عددًا محدودًا من المتطوعين للقيام بهذه المهمة ،فإننا نطلب منكم طلب هذه
 www.reverek12.orgلتسليمها لكم ً .
الخدمة فقط إذا كنتم غير قادرين تما ًما على إستالم الوجبات.
موارد المدينة
من المهم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن تعمل المدارس واألسر معًا لمساعدة األطفال في أي شيء يحتاجونه .إذا كانت عائلتكم
بحاجة إلى المساعدة ء بما في ذلك األغذية اإلضافية والدعم واألدوية ،يرجى اإلتصال بـالرقم  311لريفير من يوم اإلثنين إلى الجمعة
من الساعة  7:30صبا ًحا إلى  6:00مسا ًء ا ،أو اإلتصال بخط الطوارئ  211لماساتشوستس ،والذي يتوفر على مدار  24ساعة
يوميًا و بلغات متعددة.
تستضيف المدينة أيضًا عددًا من خدمات الدعم بما في ذلك أسواق المزارعين المنبثقة بالمنتجات الطازجة ومنتجات األلبان في جميع
أنحاء المدينة ،ومخازن الطعام ،وإ ستالم الوجبات في أكاديمية روميني مارش ،وبرامج توزيع األقنعة /القفازات .لديهم بعض الموارد
مثل حفاضات األطفال والحليب لألطفال واألقنعة للكبار واألطفال من خالل التعاون مع المنظمات غير الربحية المحلية والمنظمات
المجتمعية األخرى .يمكنكم وجود المزيد من المعلومات حول هذه المستلزمات والخدمات على موقع  COVID-19الخاص بمدينة
ريفير على هذا الرابطhttps://www.revere.org/ coronavirus :
إذا ظهرت عليكم أنتم أو أي فرد من أفراد عائلتكم أعراض جديدة لـوباء  ،COVID-19فيرجى اإلتصال بالرقم 3-1-1
) (781-286-8311ليتم توجيهكم إلى جهة المساعدة.
في الختام ،أود أن أكرر أن أهم شيء بالنسبة لكم هو العناية بأنفسكم وعائلتكم .نحن هنا لدعمكم وسنستمر كذلك .في أي وضع سيكون
فيه طفلكم أكاديميا ً عند  18يونيو ،سوف نعمل معكم إلستدراكه في تلك المرحلة واإلنتقال إلى األمام معًا.
كونوا جيدين،
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