
رسالة الترحیب من المشرف بالعودة إلى المدارس 

 ، تشیري كریك عزائي في  مجتمع مدارسأ

أمیال مربعة ، و نحن  108عبر  -شخصیًا وعبر اإلنترنت  -أغسطس ، سنرحب بعودة الطالب إلى الفصول الدراسیة  17في 
 متحمسون جدا.

یوًما. لقد اخترنا جمیعًا  150أي أكثر من  -مارس  12مدارسنا عن الطالب منذ  لقد ابتعد المعلمون والموظفون والمسؤولون في
فنحن نحب توجیھ الطالب ودعمھم ، ونحب مشاھدتھم وھم یكبرون. كان االنفصال الجسدي عن  -وظائفنا ألننا نحب التدریس 

 .نتظار للعودة إلى التعلم جنًبا إلى جنب مع طالبناأطفالنا لمدة خمسة أشھر یمثل تحدیًا للجمیع في جمیع مبانینا. ال یسعنا حقًا اال

، فمن األھمیة أن نحافظ على سالمة  21-2020ولكن حتى مع احتفالنا بالعودة إلى الفصل الدراسي في بدایة العام الدراسي 
بنا وعائالتنا وموظفینا مجتمعنا في المقدمة. على مدار األشھر الماضیة ، كان كل قرار اتخذناه یسترشد بما ھو أكثر أمانًا لطال

 .بینما نواجھ وباًء. ھذا لم یتغیر

تتخذ المنطقة تدابیر استثنائیة تتجاوز إرشادات الصحة العامة للسعي لتوفیر ظروف آمنة في جمیع مدارسنا. استراتیجیتنا متجذرة 
انات الذي أنشأتھ لتوجیھ قراراتنا فیما یتعلق ھذا النھج ھو أساس نظام المقاییس المستندة إلى البی -بقوة في أحدث البیانات والعلوم 

، وھي  CCSD مجاني لجمیع موظفي COVID بإجراء التعلم الشخصي أو التعلم عن بعد. عالوة على ذلك ، قمنا بتنفیذ اختبار
الموظفین على  استراتیجیة رئیسیة لمراقبة الوضع في مبانینا. على الرغم من أن ھذا االختبار لیس إلزامًیا ، فإننا نشجع جمیع

 .االستفادة من ھذه الخدمة للمساعدة في تحدید الحاالت المحتملة للفیروس بدون أعراض

في حین أن كل ھذه الخطوات مھمة ، ال یمكننا محاربة الفیروس بمفردنا. من المھم أن نعمل جمیعًا معًا لضمان بقائنا بأمان قدر 
القیام بدوره. المجتمعات اآلمنة تساعد على المدارس  CCSD و في مجتمعاإلمكان. بینما نستعد لالفتتاح ، أطلب من كل عض

اآلمنة. الرجاء مساعدة طالبك على تجنب االلتقاء بمجموعات كبیرة من األصدقاء والحفاظ على مسافة اجتماعیة مناسبة. تأكد 
البك بعنایة ؛ تأكد من عدم ذھابھم إلى المدرسة من ارتداء القناع في جمیع األوقات المناسبة ، وفقًا لتفویضات الوالیة. إتبع صحة ط

 .إذا شعروا بالمرض أو ظھرت علیھم أي أعراض

باإلضافة إلى ذلك ، من المھم أن نظل جمیعًا على استعداد للتغییرات المحتملة. االستعداد للتعلم الشخصي یعني االستعداد 

یعني االستعداد لالنتقال مرة أخرى إلى التعلم عن بعد إذا إلغالق فصل دراسي أو مدرسة إذا أصبحت الظروف غیر آمنة. ھذا 

كانت البیانات تشیر إلى أن الفیروس لم یعد تحت السیطرة في مجتمعنا. نحن ملتزمون بالتواصل في الوقت المناسب إلطالعكم 

 COVIDم حالة مؤكدة من سیتم إخطار أولیاء األمور إذا كان لدى الطالب أو الموظف في مدرستھ .جمیعًا على آخر التحدیثات

، وسیتم إرسال التعلیمات إلى المنزل حول الخطوات التالیة. عندما یتم تحدید حالة مؤكدة ، سنعمل مع شركائنا في الصحة 

العامة للقیام بتتبع االتصال وتحدید اإلجراء الضروري ، مما قد یعني مطالبة فصل من الطالب بعدم الحضور إلى المدرسة 

ت ومراقبة األعراض . إذا كانت ھناك حاالت متعددة أو عدة طالب یعانون من أعراض ، فیمكن اتخاذ مزید من لفترة من الوق

للتعامل مع  CDPHEاإلجراءات ، مثل عزل مجموعة أو مستوى صف أو مدرسة لفترة طویلة. یمكنك قراءة إرشادات 

طس أغس 12والتي تم إصدارھا في CDPHE guidance for handling confirmed cases hereالحاالت المؤكدة ھنا 

حول المدة التي یحتاجھا الطالب أو الموظف للبقاء في المنزل بعد حالة  CDPHE. یمكنك عرض مخططات تدفق 2020

 here جموعة عند وجود حالة مؤكدة ھنالتحدید الخطوات التالیة لفصل دراسي أو م CDPHE، وأداة  hereمؤكدة ھنا

https://drive.google.com/file/d/1gQLqxzsJH1tBbmHwoTyalGr48XrZ0Deb/view
https://drive.google.com/file/d/1Bj2B19DTu4X8YQnkLAUx2ji0eG8QmM49/view
https://drive.google.com/file/d/1Bj2B19DTu4X8YQnkLAUx2ji0eG8QmM49/view


سوف نتبع ھذا التوجیھ ، كما نتبع جمیع اإلرشادات األخرى من الدولة. مرة أخرى ، من المھم بالنسبة للفصل بأكملھ أن تبقي 

 ان یعاني من أي من األعراض الموضحة في ھذه المستندات.طفلك في المنزل إذا ك

 series ofلقد أمضینا الصیف في التخطیط بعنایة لجمیع النتائج المحتملة. أصدرنا ھذا األسبوع سلسلة من مقاطع الفیدیو 

osvide المصممة لمساعدة أولیاء األمور على االستعداد لعودة ناجحة إلى المدرسة. تتوفر مقاطع الفیدیو ھذه ، إلى جانب أحدث

وغیرھا من الموارد المفیدة Arapahoe County latest COVID data from Arapahoeمن مقاطعة  COVIDبیانات 

، على موقعنا على اإلنترنت. یمكنك أیًضا العثور على مقاطع الفیدیو ھذه والتحدیثات المفیدة األخرى على جمیع قنوات 

 التواصل االجتماعي الخاصة بنا.

المدرسة الذین كرسوا أنفسھم  ، أود أن أشكر بشكل مباشر اآلالف من المعلمین وموظفي 21-2020قبل أن نبدأ العام الدراسي 

وسط جائحة عالمیة. لقد صببتم قلوبكم في إعداد الفصول الدراسیة  CCSDللحفاظ على تقلید التمیز الذي تفتخر بھ مدارس 

والمباني لعودة طالبنا. لقد تولیتم أدواًرا جدیدة وتعلمتم بروتوكوالت أمان جدیدة وأتقنتم بسرعة منصات التدریس عبر 

بفضل عملكم الجاد وتفانیكم ، نحن على استعداد للترحیب بطالبنا مرة أخرى ، سواء كان ذلك شخصیًا أو عبر  اإلنترنت.

 اإلنترنت. شكرا لكم على كل ما تفعلوه. أنتم حقا أبطال ھذا الوباء.

 

 Cherry Creek School Districtأنا شخصیاً أشعر باإللھام واالطمئنان كل یوم من خالل الجھد الھائل لمجتمع مدرسة 

بالكامل. لقد ضحوا كثیًرا للتأكد من أنھ على الرغم من التحدیات الحالیة ، سیكون العام القادم رائعًا لكل طالب من طالبنا. سیبدو 

 األمر مختلًفا ، ولكن شكًرا لكم جمیعًا ، سیكون ھذا العام الدراسي رائعًا وملیئًا بالتعلم والنمو والتغییر.

 رائعة. دعونا نحظى بسنة

 بإخالص،

 سكوت سیغفرید ، المشرف
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_mZokWfPfNxO2H9ErrR4vtJu3IZIMrDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_mZokWfPfNxO2H9ErrR4vtJu3IZIMrDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_mZokWfPfNxO2H9ErrR4vtJu3IZIMrDA
https://www.cherrycreekschools.org/site/Default.aspx?PageID=12573

