
 

 

PreK-12  تحدیث حول التعلم الشخصي لـ  

 

 ،تشیري كریك عائالت مدارسأعزائي 

 

، أرید أن أشارك خطتنا المحدثة إلعادة تشغیل المدرسة في أغسطس.  COVID-19 مع المعلومات والتوجیھات الجدیدة بشأن
باإلضافة إلى خیار التعلم عبر اإلنترنت ألي  PreK-12 للطالبنحن متحمسون لتقدیم التعلم الشخصي خمسة أیام في األسبوع 

 .أغسطس 17لمدرسة یوم لعائالت ال ترید إرسال أطفالھا إلى المدرسة للصحة أو ألي أسباب أخرى. سیكون الیوم األول 

 

تمكن من االستعداد نظًرا لعدم الیقین بشأن الظروف في نھایة الصیف ، سنستمر في إعداد مجموعة من خیارات التعلم حتى ن
 .لسنة دراسیة ناجحة

 

كما ھو الحال دائًما ، ھدفنا ھو العودة إلى التعلم الشخصي لجمیع الطالب إلى أقصى حد ممكن ، مع اتخاذ جمیع االحتیاطات 
 الالزمة لضمان صحة وسالمة الطالب والموظفین. ھذا األسبوع ، أصدر تحالف من جمیع وكاالت الصحة المحلیة في منطقة

أقدام من الفصل إلى سلسلة  6إلعادة فتح المدارس في الخریف. تحول التوجیھ من التركیز الصارم على  إرشادات محدثةالمترو 
، المرور إلى األقسام من التوصیات الجدیدة التي تركز على تجمیع مجموعات الطالب ، وتقلیل الطالب بشكل كبیر (فترات

 .والخزائن ، وما إلى ذلك) ، وارتداء األقنعة إلى أقصى حد ممكن

 

یحتاج أطفال كولورادو إلى العودة إلى المدرسة ، ویسعدنا أن نقدم إرشادات مستنیرة إلى األدلة إلى مدیري المدارس في "
تقریر من شراكة مترو دنفر من أجل الصحة. "مع وجود منطقتنا لدعم جھودھم في إعادة فتح المدرسة بأمان" ، حسبما جاء في 

حتى اآلن ، بدأت تظھر العدید من القضایا ذات الصلة بإعادة  ةفي جائحة عالمی COVID-19 مالیین حالة من 9ما یقرب من 
، تقل احتمالیة فتح المدارس. أوالً ، یبدو أن معدالت اإلصابة لدى األطفال أقل مما لدى كبار السن ، وعندما تحدث العدوى 

تعرضھم لمضاعفات خطیرة مقارنة بالبالغین. ثانیًا ، بینما یمكن لألطفال (بما في ذلك أولئك الذین ال تظھر علیھم أعراض) 
، تشیر األدلة الناشئة إلى أن األطفال لیسوا المحركات األساسیة النتقال العدوى وأن إعادة فتح المدرسة من  COVID-19 نقل

 " .المحتمل أن یكون لھا تأثیر ضئیل على االنتقال بین الطالب أو بین الطالب والموظفین

 

فوف. یمكن العثور على مزید من المعلومات حول بناًء على ھذا التوجیھ ، نقوم بتوسیع خیار التعلم الشخصي الكامل لجمیع الص
. أشجعك على القراءة 21-2020موقع التخطیط للمستقبل خطتنا للتعلم الشخصي خمسة أیام في األسبوع لجمیع الدرجات على 

 .لیة إلكمال التسجیل ، الذي تم افتتاحھ ھذا األسبوعحول ھذه الخیارات قبل تسجیل الدخول إلى النماذج األص

 

المكونة من المعلمین   -لمدارس تشیري كریك  سنستمر في العمل مع خبراء الصحة العامة وفرقة عمل التخطیط المسبق
و  55000م لتصمیم خطط تفصیلیة تعطي األولویة للتعلم وصحة وسالمة طالبنا البالغ عددھ -وأولیاء األمور وقادة المنطقة 

 .موظف 9000



 

 .ستبدو المدرسة مختلفة ، وستكون رائعةھناك شيء واحد مؤكد العام المقبل: 

ستكون ھناك فحوصات صحیة لجمیع الطالب والموظفین قبل أو عند وصولھم إلى المدرسة ، وستكون ھناك حاجة إلى أقنعة 
ا وتقیید حركة اسیة للحفاظ على مجموعات الطالب معً داخل المدرسة إلى أقصى حد ممكن. سیتم تعدیل جداول الفصول الدر

الطالب طوال الیوم. لن تكون ھناك تجمعات كبیرة. لن یستخدم الطالب المستلزمات المجتمعیة. ستحصل المدارس على 
مرافق إمدادات من مطھر األیدي والصابون للسماح بالغسیل الیدوي المتكرر ، وسیتم تطھیر الفصول الدراسیة والحافالت وال

 المدرسیة بانتظام.

 

أرید التأكید على أھمیة ھذه اإلجراءات الصحیة. إذا اتبعنا ھذه البروتوكوالت وارتدى البالغون والطالب أقنعة ، فستكون لدینا 
فرصة أكبر للحفاظ على الصحة وتجنب إغالق المدارس لفترات طویلة بسبب العدوى. ابحث عن مقاطع الفیدیو على منصات 

تواصل االجتماعي الخاصة بنا في األسابیع المقبلة والتي ستعرض أمثلة لما سیبدو علیھ العام الدراسي المقبل وسیقدم وسائل ال
 نصائح لمساعدة األطفال على االنتقال بسالسة إلى المدرسة.

أود أیًضا أن أتوقف لحظة ألشكر معلمینا واإلداریین وموظفي المدارس وأولیاء األمور الذین قضوا ساعات ال تحصى في 
 النمواالستجابة لھذا الوباء واالستعداد لسنة دراسیة جدیدة تحترم أھداف العدالة لدینا وتعطي جمیع الطالب فرصة للتعلم و 

خالل الثبات وأفعال اللطف والمرونة والعزیمة التي یظھرھا مجتمعنا.كل یوم من  ملھما. ما زلت اإلزدھارو  

 

 نحن جمیعا في ھذا معا وسوف نرتفع فوق ھذا التحدي. تمتع بصیف آمن وبھیج.

 

 بإخالص،

 

 سكوت أ. سیجفرید ، دكتوراه

 


