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 5يونيو 2020
أعزائي الزمالء والعائالت،
من صعب أن نصدق بأن نهاية العام الدراسي  2020 2019تقترب بسرعة مع أقل من أسبوعين متبقيين .لم أتخيل من وقت رسالتي
األخيرة أن حياتنا ستصبح أكثر إضطرابًا .إذا لم يكن لديكم حتى اآلن فرصة لقراءة رسالة " " من العمدة أريجو ،والرائد برايت،
والرائد غيدو ،وأنا ،يمكنكم وجودها على موقع شبكتنا  . www.reverk12.orgيمكن ألي طالبب أو ألية عائلة هم بحاجة إلى مساعدة
في التعايش مع جريمة قتل السيد فلويد أو اإلضطرابات التي خلفتها تلك المصيبة في جميع أنحاء وطننا اإلتصال بمدير المدرسة أو
بنائب المدير أو األخصائي اإلجتماعي بالمدرسي الذي يمكنه تقديم الدعم .إنني سأقوم بالدعاء أن نتمكن جميعًا من العمل معًا وإستخدام
هذه اللحظة كبوابة إلى مجتمعا محلي أقوى ،وأكثر إتحادا ،وأكثر حبا ،ومجتمعا مناهضا للعنصرية .الروابط التالية لها موارد للتحدث
مع األطفال بخصوص العنصرية:
https://www.nationalgeographic.com/family/in-the-news/talking-about-race/
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/441B228-additional-resources.pdf
https://www.embracerace.org/assets/embraceracetipsenglish-(2).pdf
على الرغم من أنه من الصعب اآلن التركيز على العمل كالمعتاد ،إال أن هنا بعض المعلومات بشأن األحداث القادمة:
الدرجات
آخر الوجبات والمهام الخاصة بطالب آخر سنة ثانوي (السينيور) قد نشرت في يوم الجمعة  31مايو .يجب إكمالها اآلن .والطالب
الذين يحتاجون إلى المزيد من الوقت إلنهاء عملهم يجب عليهم اإلتصال بأساتذتهم .اليوم األخير (أقصى أجل) إلرسال العمل هو يوم
الثالثاء  16يونيو.
تم نشر المهام النهائية لجميع الطالب اآلخرين اليوم .وينبغي أن يتم إنجازها خالل األسبوع المقبل ،وآخر يوم لتقديم العمل هو أيضا
سيكون يوم الثالثاء  16يونيو.
سوف يستخدم المعلمون  17و  18يونيو ،لوضع اللمسات األخيرة في الدرجات والتقارير المدرسية .سوف ترسل بطاقات التقرير إلى
البيت في األسبوع من  22يونيو.
التخرج
نواصل العمل مع الطالب لتحديد حفل التخرج الفعلي في منتصف شهر أغسطس تقريبًا .بينما نحاول إحترام تفضيالت خريجينا،
وحضور ضيوف والحاضرين وهذا أقصى تحدياتنا .فإننا نعطي أولوية للتباعد اإلجتماعي الفعال لضمان سالمة الحاضرين .على
األرجح ،سيتم السماح لكل خريج بحضور ضيفين فقط .سنضمن البث المباشر للحدث حتى يتمكن األشخاص اآلخرون من مشاهدة
الحفل من البيت .سنواصل العمل مع قادة الدفعة على التفاصيل .سيقوم الدكتور  Perellaوالسيد  Magnoمشاركتنا بالتفاصيل عندما
تصبح حازمة أكثر .سنتبع إرشادات الدولة الصادرة عن وزارة الصحة العامة ،والتي يمكنكم أن تجدونها هنا على الرابط:
https://mailchi.mp/doe.mass.edu/commissioners-weekly-update-5-26-20-board-recap-return-toschool-working-group-celebrating-the-class-of-2020؟  e = 583fc2bc03 #يحتفل
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االغراض الشخصية
إخطارا من مدير مدرسة طفلكم بخصوص إسترداد األغراض الشخصية .يرجى اإلتصال بمدير مدرستكم إذا لم
البد من أنكم إستلمتم
ً
يكن ذلك.
اللوازم الفنية
ً
ً
لقد طلبنا بعض اللوازم الفنية للطالب التي إستغرقت وقتا أطول مما كان مقررا لتسليهما لنا .وبينما لم نتمكن من دمجها في دروسنا
لموسم الربيع ،فإننا نأمل أن يظل بإمكان الطالب اإلستفادة من إستخدامها لتطوير تعبيرهم الفني خالل فصل الصيف .ستتوفر الحقائب
الصغيرة ،بما في ذلك مجموعة األلوان المائية ،وفرشاة الطالء ،وأقالم الرصاص الملونة ،والورق ،ومقص اآلمن في موقع إستالم
الوجبات الغذائية بمدرسة بيشمونت وثانوية ريفير في األسبوع المقبل طالما بقيت المؤنة.
أجهزة  ChromebooksوiPad
لقد قررنا أنه من مصلحة الطالب الذين يعودون إلى المدارس العامة لريفير في العام المقبل اإلحتفاظ بأجهزة األيباد ) (Ipadsو
نظرا ألن هذه أجهزة مدرسية ،تما ًما مثل الكتب المدرسية المستعارة،
الكرومبوك ) (Chromebookالتي إستعارونها خالل الصيفً .
ستكون العائالت مسؤولة عن رعايتها .فمن المحتمل أن يحتاجها الطالب في الخريف.
سيعيدون طالب الصف  12أجهزة الكرومبوك حسب توجيهات موظفي ثانوية ريفير وسيكوست.
لعائالت طالب الصفوف  ، 11 -Kإذا كنتم تعلمون اآلن أو إذا قررتم خالل الصيف أن طفلكم سوف لن يعود إلى إحدى مدارسنا ،فالرجاء
اإلتصال بمدير مدرستكم بشأن إعادة األجهزة لكي نقوم بإرسال أي سجالت طفلكم األكاديمية الالزمة.
البرامج الصيفية
إننا نقوم بإنشاء البرامج الصيفية من خالل إدارة التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة وإدارة متعلمي اللغة اإلنجليزية لكي تبدأ بعد
 6يوليو .إذا كنا قادرين على إدماج البرامج التعليمية وجها ً لوجه ،أو برامج النمو اإلجتماعي وجها ً لوجه ،فسندرجها في البرامج في
وقت الحق من الصيف .فإن إدارة التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة وإدارة متعلمي اللغة اإلنجليزية ستقومان باإلتصال بالعائالت
المؤهلين أطفالها للحصول على تلك البرامج وذلك قبل تاريخ  18يونيو.
تعمل إدارة الترفيه لريفير أيضًا على تطوير برمجة المخيم الصيفي التي ستنعقد في ال عديد من المدارس في جميع أنحاء المدينة في هذا
الصيف .يرجى ترقب المزيد من المعلومات حول تلك البرامج التي يتم نشرها من قبل إدارة الترفيه وعلى موقع مدينة ريفير.
نحن في منتصف متطلبات الوالية لإلجراء ات لكي يشرف شريكنا لبرامج ما قبل وما بعد المدرسة ،وبرامج الرعاية الصيفية التي
تديرها حاليًا  . Alphabestفإننا نأمل أن نكون قد أكملنا تلك العملية قريبا ،وسوف ننظر إلى هيكلة إضافية لبرامج الرعاية من خالل
الشريك الذي يفوز بمناقصة الوالية .سنرسل رسالة إلى أولياء األمور من خالل  Class Dojoمع أي معلومات إضافية بمجرد أن
تصبح حازمة.
خدمات الطعام الصيفى
في  15يونيو ،سوف ننتقل من برنامجنا للوجبات الغذائية الخاصة "بالسنة الدراسية" إلى برنامجنا للوجبات الغذائية "الصيفية".
والعائالت التي تستلم الوجبات الغذائية في 15يونيو ،سوف تحصل على وجبات لألسبوع بأكمله .لن يكون هناك تسليم األطعمة في يوم
الجمعة 18 ،يونيو .
في يوم اإلثنين  22يونيو ،فإننا سوف تستأنف وجباتنا الغذائية لإلفطار والفطور المعتادة و تستلم بمدرسة بيشمونت وثانوية ريفير في
أيام اإلثنين والخميس (الحظوا التغيير في يوم الخميس بدالً من يوم الجمعة) من الساعة  10:30صباحا إلى  12:30زواال .ونحن لن
يكون بإمكاننا تقديم خدمات توص يل الوجبات إلى البيوت خالل موسم الصيف .سيستأنف موظفونا للموارد المدرسية وغيرهم من
الموظفين اآلخرين برامج تسليم الوجبات في الحدائق التالية Hywood Street Park, Oak Island Park, Gibson Park
السنة الدراسية القادمة
نتوقع توجيهات من مكتب المفوض  Rileyفي األسبوع المقبل حول ما قد تبدو عليه في العام المقبل البرامج بالحضور الشخصي
والبرامج عن بعد والبرامج المشتركة .لقد عملنا مع المسؤولين والمعلمين لبدء التفكير في األنواع الثالثة من النماذج وتحديد بعض
اإلحتياجات إلنجاح كل منها .نحن نريد حقًا مشاركة أولياء األمور والطالب والمزيد من المعلمين في كل من التخطيط والقدرة .لدينا
حدثين إثنين لإلستماع مخططين ،ونأمل أن تحضرونها :
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 (1في  23يونيو ،سنعقد لقاء مفتوح للجمهور عبر اإلنترنت أو الزوم .للتسجيل في هذا الحدث ،يرجى ملء إستمارة جوجل على هذا
الرابط  https://forms.gle/WFhvW4Fu9KmPSv137إعتمادًا على المشاركة ،قد نستضيف العديد من األحداث المتزامنة.
 (2في  8يوليو ،سنرسل بدراسة صبر اآلراء لألسر والمعلمين لجمع البيانات بشأن تفضيالت العودة إلى المدرسة .سوف نستخدم هذه
المعطيات إلبالغ التخطيط بشكل أكبر للعام الدراسي  . 2021-2020نحن نعدكم بأنه سيكون مختصرا ونطلب من جميع األسر
والمعلمين اإلستجابة حتى نتمكن من التخطيط بفعالية .الرجاء ترقب الرابط .عندما يتم جمع هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع إرشادات
الوالية ومعلومات إجتماع البلدية عبر اإلنترنت الذي سيجرى في  23يونيو ،سنخطط إجتماعات أخرى في وقت الحق في شهر يوليو
لتحسين خططنا.
بطاقاتP-EBT
طلب المفوض  Rileyأن نشارككم الرابط التالي بمعلومات للعائالت التي تلقت بطاقات  .إذا كنتم تواجهون صعوبة في تنشيط
بطاقتكم ،فيمكن كم الحصول على معلومات حول كيفية القيام بذلك هنا على الرابط  https://www.map-ebt.org/ .يمكن أيضًا أن
السيد شين جونسون أحد موظوفينا بالمركز اإلعالمي لألولياء بريفير تقديم لكم المساعدة .يمكنكم اإلتصال به عبر البريد
اإللكتريوني sjohnson@reverek12.org
COVID-19
مع إستمرار الطقس الدافئ وعملية إعادة فتح الوالية الجارية ،نتفهم أن العديد من الشباب واألسر يقضون المزيد من الوقت خارج
منازلهم وقد يجدون أنفسهم يتخذون نه ًجا أكثر إسترخا ًء للتوجيه بشأن التباعد اإلجتماعي ،ونظافة اليدين وإرتداء األقنعة .نحن نحثكم
على توخي اليق ظة لمساعدتنا على تجنب موجة ثانية للحاالت في ريفير .أثناء إتخاذكم قرارات بشأن التعرض المحتمل للفيروس،
يرجى التذكر بأن المخاطر الصحية المتعلقة بـ  COVID-19لم تتغير بعد؛ أن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  65عا ًما والذين
يعانون من حاالت صحية هم األكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات خطيرة؛ وأن األفراد عديمي األعراض يمكنهم نقل الفيروس إلى
أفراد آخرين أكثر ضعفاً.
موارد المدينة
إذا كانت عائلتكم بحاجة إلى المساعدة أو لديها أي إحتياجات أخرى (على سبيل المثال :طعام إضافي ،دعم ،دواء) ،يرجى اإلتصال
بـالرقم  311الخاص بريفير المتاح من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  7:30صبا ًحا إلى غاية  6مسا ًء ،أو خط الطوارئ
لماساتشوستس  ،211وهو متاح على مدار  24ساعة في اليوم وبلغات متعددة.
في الختام ،أرجو أن تبقوا على إتصال بنا طوال فترة الصيف .على الرغم من أن هذا هو الوقت الذي تقل فيه إتصاالتنا ،سيكون لدينا
عدد كبير من القرارات التي يجب إتخاذها في األشهر المقبلة ونحتاج إلى معطياتكم للتأكد من أننا نتخذ قرارات تخدم إحتياجات أكبر
عدد ممكن من الطالب.
كونوا جيدين،
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