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أعزائي بمجتمع مدارس تشيري كريك،
أكتب إليكم إلعالمكم بأن منطقة مدارس تشيري كريك ستستمر في التعليم عن بعد للفترة المتبقية من العام الدراسي -2019
 - 2020ستظل مبانينا ومرافقنا مغلقة .تم اتخاذ هذا القرار الصعب لحماية صحة ورفاهية الطالب والموظفين واألسر
والمجتمع .تم إجراؤه بعد التشاور مع مجلس التعليم لدينا  ،ووكاالت الصحة العامة المحلية والوالئية وغيرها من المناطق
التعليمية في منطقة المترو دنفر.

سنستمر في التركيز على نظام التعليم عن بعد الخاص بنا وتحسينه  ،لضمان حصول جميع المتعلمين البالغ عددهم 55,000
على تجارب تعليمية عالية الجودة حتى نهاية العام الدراسي .لم يكن األسبوع األول من التعلم عن بعد خاليًا من التحديات ،
ولكن كانت هناك العديد من اإليجابيات حيث أعاد الطالب والمعلمون التواصل وعادوا إلى مجال التعلم.

أعلم أن لديكم العديد من األسئلة المتعلقة بقرار اإلغالق .لدي بعض اإلجابات األولية اآلن  ،وسيأتي المزيد في األيام واألسابيع
المقبلة.

األنشطة المدرسية  -يتم إلغاء جميع األنشطة المدرسية لبقية العام الدراسي .أشكر مجلس اآلباء على قيادتهم حول هذه القضية
وعلى جهودهم للحفاظ على سالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا.

التخرج  -لن نقيم احتفاالت التخرج في شهر مايو كما كان مقررا في األصل  ،لكنني ملتزم بإيجاد طريقة لالحتفال بالتخرج
لفئة  ، 2020بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

متعلقات الطالب في المدرسة  -سنقوم بتطوير عملية للعائالت ألخد متعلقات الطالب من المدرسة وإعادة متعلقات المدرسة ،
بمجرد أن يكون ذلك آمنًا.

برنامج الوجبات المجانية  -سيستمر برنامج الوجبات المجانية الخاص بنا حتى نهاية العام الدراسي  ،ولكن المواعيد وبعض
اعتبارا من يوم االثنين  6أبريل .وسيستمر تقديم وجبات اإلفطار والغداء المجانية للطالب  18وأصغر أيام
المواقع ستتغير ،
ً

االثنين واألربعاء والجمعة في  10مواقع عبر المنطقة .سيحصل الطالب على وجبات لمدة يومين يومي االثنين واألربعاء.
احصل على مزيد من المعلومات علىhttps://www.cherrycreekschools.org/freemeals

الصحة والعافية  -أطلقنا يوم الثالثاء  ، CCSD HealthLineوهي خدمة مجانية لدعم الصحة البدنية والعقلية لطالبنا .يمكن
لعائالت  CCSDاالتصال برقم  720-554-4584ليتم توصيلها بممرضة مدرسة أو أخصائي صحة نفسية .يتوفر الخط من
الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  4مسا ًء  ،من االثنين إلى الجمعة لبقية العام الدراسي .احصل على مزيد من المعلومات على
https://www.cherrycreekschools.org/healthline

مثلكم  ،نشعر بخيبة أمل عميقة ألنه يجب علينا التضحية بتفاعالتنا وج ًها لوجه مع طالبنا لبقية العام  ،جنبًا إلى جنب مع
العديد من األنشطة واألحداث التي تجعل المدرسة ذات مغزى كبير .لكن الظروف االستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية .أعلم
أن مجتمع مدارس تشيري كريك على مستوى التحدي.

ابق آمنًا .ابقى بصحة جيدة.
سكوت أ .سيجفريد  ،دكتوراه
المشرف

