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 25يونيو 2020
أعزائي الزمالء والعائالت،
اليوم ،أصدر مكتب الوالي بيكر ووزارة التعليم اإلبتدائي والثانوي توجيهاتهم األولية حول إعادة فتح المدارس في خريف هذا العام .ونحن نمجد
مستوى التفكير والعناية الذي ساهم في تطوير هذه التوجيهات ،ونشارككم هدفها بالعودة اآلمنة ألكبر عدد ممكن من الطالب إلى بيئة مدرسية
بحضور فعلي من أجل تلبية أفضل إلحتياجات الطالب األكاديمية واإلجتماعية والنفسية .كما نمجد إهتمام المفوض بضرورة التمويل اإلضافي.
خالل األيام القادمة ،سنراجع اإلرشادات للبدء في فهم كيفية تأثيرها على ما يمكننا القيام به في ريفير .وندرك أيضًا بأن هذه المبادئ التوجيهية
األولية ال تتناول كل موضوع وأنه ستكون هناك إرشادات إضافية قادمة طوال موسم الصيف .يمكن العثور على الوثيقة كاملة على الموقع:
 ,http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docxولكن فيما يلي بعض المكونات الرئيسية:





تدعم األبحاث الطبية الحالية عودة اآلمنة للطالب شخصيا إلى المدرسة مع إتخاذ تدابير وقائية حيث إن معدالت العدوى ونسبة
إنتقال العدوى عند األطفال أقل من اأشخاص الكبار.
تشمل اإلجراء ات الوقائية الكمامات /أقنعة الوجه ،والتباعد البدني ،وغسل اليدين ،وتنظيف المساحاث التي يتم لمسها بشكل متكرر
ستكون الكمامات /أقنعة الوجه ملزمة على جميع الطالب في الصف الثاني فما فوق ولجميع األشخاص؛ يوصى بها للطالب في
الصف األول وما دون
بنا ًء على األبحاث الطبية الحالية ،وباإلقتران م ع التدابير الوقائية األخرى ،تم تحديد البعد الجسدي ما ال يقل عن ثالثة أقدام

ينبغي على القطاع التعليمي تطوير ثالث خطط منفصلة خطة العودة إلى التعليم كلي بحضور شخصي (فعلي) مع متطلبات السالمة ،والثانية
العودة لتعلم كلي عن بُعد ،والثالثة العودة إلى التعلم المشترك الذي يجمع بين تعلم بالحضور الشخصي والتعلم عن بُعد .بنا ًءا على الوضع الطبي
الحالي ،يتوقع اليوم أن يعود الطالب إلى التعليم الشخصي الكامل في شهر سبتمبر؛ غير أن ذلك يكون عرضة للتغيير بنا ًءا على كيفية تطور
الوضع الطبي.
نحن نعترف بأنه من المحتمل أن تكون هن اك أسئلة أكثر من اإلجابات في الوقت الحالي ،وسنستمر في التواصل معكم في األسابيع واألشهر
القادمة .نشجعكم أيضًا على قراءة المستند بأكمله على الموقع:
 http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docxوإذا كانت لديكم أسئلة ،يرجى إرسالها عبر البريد
اإللكتروني على العنوان المخصص لذلك2020reopen@reverek12.org :
كبيرا من التعليقات من اآلباء واألساتذة المدرسين أثناء إجتماع البلدية الذي أجري عبر اإلترنت في يوم الثالثاء .وسوف نشارككم
قدرا ً
لقد جمعنا ً
موجز لهذا اإلجتماع وجمع المزيد من المعلومات من خالل صبر آراء األولياء والموظفين الخاص بالعودة إلى المدرسة التي سيتم إرساله عن
طريق البريد اإللكتروني في أسبوع  6وليو .يرجى ترقب ذلك واإلجابة عن األسئلة لمساعدتنا في التخطيط .سنبحث أيضًا عن خبراء وموظفين
وطالب للعمل في التخطيط وتشكيلة فرق كما هو موضح في توجيهات المفوض .إذا كنتم مهتمون بالمشاركة في هذا العمل ،فيرجى مراسلتنا
عبر بريد إلكتروني  2020reopen@reverek12.orgمع ذكر إسمكم وعالقتكم بالنظام المدرسي (كصفتكم الوالد ،المعلم ،الموظف ،الطالب
 ،إلخ ).وما هو الجزء من العمل ترغبون في المساعدة فيه (تفحص الصفحة  16من توجيهات إلعادة الفتح المدرسي).

شكرا لكم على صبركم والتفاهمكم 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

