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9ابريل 2021

الزمالء واألسر األعزاء ،
هناك العديد من التحديثات حول التقدم الذي أحرزناه لهذا العام الدراسي  ،وأشكال التعلم واالختبار وتوصيات السفر خالل عطلة أبريل .يرجى قضاء بضع
دقائق لقراءة هذه المعلومات بعناية .يرجى مالحظة أننا مستمرون في اتباع مركز السيطرة على األمراض  ،ومجلس الدولة للصحة  ،ومجلس ريفير للصحة
والتوجيهات DESEبشأن جميع جوانب التعلم .على الرغم من أننا سننتقل إلى التعلم الشخصي بدوام كامل  ،إال أننا لم نعد إلى العمل كالمعتاد مما يؤثر على
.التوقيت والعديد من الجوانب األخرى لليوم الدراسي

العودة إلى التعلم الشخصي بدوام كامل للصفوفEC_8
بد ًءا من  3مايو للطالب في الصفوف ECحتى الخامس والبدء في  10مايو للطالب في الصفوف من  6إلى  ، 8سننتقل إلى التعلم الشخصي بدوام كامل.
سيظل لدى أولياء األمور خيار إبقاء الطالب بعيدًا تما ًما .سيكون للتعلم الشخصي بدوام كامل يو ًما دراسيًا أطول من اليوم الدراسي المختلط وسيتمكن جميع
.الطالب من الذهاب إلى المدرسة شخصيًا كل يوم دراسي بدالً من أسابيع متناوبة

تكامل طالب الطفولة المبكرة (نصف يوم)• .
oالجلسة الصباحية سيبدأ الطالب في الساعة  ، 8:05وسيتناولون وجبة خفيفة أثناء الجلسة  ،وسيتم انصراف الطالب في الساعة 10:35
جلسة بعد الظهر :سيبدأ الطالب الساعة  ، 11:35وسيتناولون وجبة خفيفة أثناء الجلسة  ،وسيتم انصراف الطالب في الساعة .2:05
.سيبدأ طالب المرحلة االبتدائية

()K_Gr.5في الساعة  8:25مع وجبة اإلفطار  ،وسيتم تقديم الغداء خالل النهار  ،وسيتم انصراف الطالب

في الساعة 2:15

سيبدأ طالب المدارس

.

اإلعدادية ()Gr.6_8الساعة  7:35مع وجبة اإلفطار  ،وسيتم تقديم الغداء خالل النهار  ،وسيتم انصراف الطالب في

الساعة 1:50

بدوام كامل شخصيًا

.
.سيكون الطالب على مسافة  6أقدام أثناء تناول الطعام
.سيلتحق الطالب بالمدرسة كل يوم بدالً من التحاقهم بأسابيع بالتناوب

ستكون مكاتب الطالب في بعض الفصول أقل من  6أقدام .سيكونان على بعد  3أقدام على األقل

التعلم عن بعد بالكامل
في المرحلة االبتدائية  ،سيكون التعلم عن بعد متشاب ًها جدًا أو مشاب ًها لكيفية حدوث التعلم عن بعد اآلن .سيتم إرسال أي تعديالت إلى •
أولياء األمور من قبل المعلم أو المدير
على مستوى المدرسة اإلعدادية  ،سيقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى كل فصل دراسي كل يوم بدالً من الفصول الدراسية المتناوبة في •
أسابيع وأيام مختلفة
ال توجد معلومات عن أوضاع تغيير النظام المنسق في هذا الوقت .إذا قام المفوض رايلي بتحديث هذا الموقف  ،فسنقوم بمتابعة المعلومات الخاصة بهذا
االنتقال في أقرب وقت ممكن .حاليًا  ،يتطلع فريق إدارة المدرسة الثانوية إلى تحديد األماكن التي قد يتمكن الطالب من حضور التعلم الشخصي خالل
خيارا بالنسبة لهم
األسبوعين .سيكونون على اتصال مباشر مع أولياء األمور والطالب الذين يعد هذا
ً
For up-to-date information regarding the 2019 novel Coronavirus, please visit the DPH COVID-19 web site at
www.mass.gov/2019coronavirus Or the CDC website at www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

عائالت المدارس االبتدائية والمتوسطة فقط لمساعدتنا في التخطيط لتعليم طفلك حتى نهاية العام  ،يرجى إكمال االستبيان الموجز (دقيقتان) على
الرابط أدناه .سيكون االستطالع مفتو ًحا حتى ظهر يوم الجمعة  16أبريل

https://tinyurl.com/RPSFullReturnAR
االختبار المجمع
نحن سعداء جدًا بالتقدم بعد األسبوع األول من االختبار المجمع COVIDالذي شارك فيه أكثر من  1000مشارك .سمح لنا اختبارنا المجمع بتحديد ثالثة
أعضاء بدون أعراض في مجتمع مدرستنا وإعالمهم بكيفية االعتناء بأنفسهم في المنزل مع الحفاظ على سالمة الجميع في المدرسة .إذا لم تكن قد سجلت
طفلك بعد  ،فيمكنك القيام بذلك على هذا الرابط

https://tinyurl.com/RPSPooledTestingStudents
أردنا أيضًا توفير رابط إلى لوحة معلومات البيانات الخاصة بنا  ،والتي يتم تحديثها يوميًا  ،وتحدد عدد الطالب اإليجابيين وحاالت البالغين حسب المدرسة.
:يمكنك العثور عليه على صفحة خطط وموارد الوباء أو موقعنا على اإلنترنت أو على هذا الرابط

https://tinyurl.com/RPSCovid19Dashboard
تحذير السفر
نحن ندرك أن بعض العائالت قد تسافر خارج الوالية خالل عطلة أبريل القادمة .فيما يتعلق بالطالب العائدين إلى التعليم الشخصي  ،سنواصل اتباع إرشادات
السفر في ماساتشوستس .ينص هذا التحذير على أنه يُنصح المسافرون بإعطاء نتيجة اختبار سلبية من اختبار COVID-19تم إجراؤه قبل  72ساعة على
األقل من وصولهم إلى ماساتشوستس .يمكن للمسافرين أيضًا إجراء االختبار عند عودتهم إلى ماساتشوستس .بالنسبة ألولئك الذين يختارون عدم إجراء
.االختبار  ،يُنصح المسافرون بالحجر الصحي لمدة  10أيام عند وصولهم
لتقديم الدعم لالختبار  ،ستجري المدارس العمومية لرفير اختبارات مجمعة خالل اليوم الدراسي في صباح يوم االثنين  26أبريل .باإلضافة إلى
برنامج االختبار المجمع الخاص بنا  ،سنقدم االختبار عبر  MGHs.Mobile.Testingفي التواريخ والمواقع المدرجة أدناه
أبريل • 28

o

مدرسة Beachmont
 15 Everard St.
 1:00 p.m. — 4:00 p.m.

o





 29أبريل
) (West Revereمدرسةo A.C. Whelan / Susan B. Anthony Middle
 107 Newhall St.
 1:00 p.m. — 4:00 p.m.

البرامج الصيفية
المدراء في طور التخطيط لبرامج صيفية شاملة تشمل كال من العمل األكاديمي وبعضها التعلم االجتماعي والعاطفي الذي يركز على المشروع .نتوقع وجود
عدد من الفرص لفصل الصيف البرمجة المدرسية عبر منطقتنا .يرجى أن تكون على اطالع حيث سيتم توفير المزيد من المعلومات من
مدير المدرسة في األسابيع التي تلي هذا اإلشعار
كن جيد،

For up-to-date information regarding the 2019 novel Coronavirus, please visit the DPH COVID-19 web site at
www.mass.gov/2019coronavirus Or the CDC website at www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

