مرحبا .أنا سكوت سيغفريد  ،المشرف العام على مدارس تشيري كريك.
مع بدء العطلة الصيفية  ،ما زلنا نركز على االستعداد إلعادة بدء المدرسة في أغسطس .أرغب في مشاركة
بعض المعلومات المهمة حول عملية التخطيط لدينا ونماذج التعلم التي نقوم بتصميمها لالستجابة لتأثير
COVIDفي الخريف.
يمكنك الحصول على تفاصيل حول تخطيطنا على
www.cherrycreekschools.org/PlanningForwardيهدف هذا الموقع إلى إبقاء مجتمع مدارس
تشيري كريك على اطالع ومشاركة بينما نتحرك خالل أشهر الصيف ونتطلع إلى إعادة تشغيل المدرسة في
أغسطس.

لترجمة صفحة ويب التخطيط لألمام  ،استخدم محدد اللغة من قائمة الترجمة في الشريط األسود .يرجى
االتصال بـ (جميعة صباحي أو جاودة دجاني) على ( jsebbahi@cherrycreekschools.org
 )jdajanialami@cherrycreekschools.orgللحصول على الدعم بهذه الموارد بلغتك(.

كما هو الحال دائ ًما  ،نبدأ بقيمنا وأهدافنا المستقبلية إلى األمام والتزامنا الثابت بضمان التميز األكاديمي
والصحة والسالمة والعافية لطالبنا وموظفينا والمجتمع.

دعني أبدأ بالقول  ،إن هدفنا هو استعادة التعلم الشخصي إلى أقصى حد ممكن مع االلتزام بمتطلبات إدارة
التعليم بوالية كولورادو وقسم الصحة .تتضمن هذه المتطلبات حاليًا عناصر مثل اإلبتعاد الجسمي وارتداء
األقنعة وفحوصات درجة الحرارة .آمل أن نتلقى توجيهات نهائية وواضحة من الدولة في أقرب وقت ممكن
حتى نتمكن من إنشاء خيارات واضحة لآلباء .التعليم مهم للغاية وال نريد اإلنتظار حتى آخر ثانية للتخطيط.

لذلك في مدارس تشيري ،نحن نمضي قد ًما إلنشاء خيارات قابلة للتطبيق استعدادًا للقرارات النهائية من الدولة.
سنكون مستعدين بعناية ألي قرار يتم اتخاذها في النهاية.

لتوجيه عملنا  ،قمت بتشكيل فريق عمل مؤلف من مديرين ومعلمين وأولياء األمور والطالب من جميع أنحاء
المنطقة  ،وقد اجتمعوا ألكثر من شهر  ،ووضعت خطط لتنفيذ التميز في التعليم في ظل هذه الظروف القاسية.

خيارا .لقد حددنا خيارين
بنا ًء على قيود الصحة العامة الحالية  ،فإن تشغيل المدرسة بالطريقة التقليدية ليس
ً
للمدرسة في الخريف للعائالت لالختيار من بينها :كامل عبر اإلنترنت ل  K-12ومختلط للمدرسة المتوسطة
نظرا لحجم
والثانوية .نواصل تطوير الخطط لزيادة عدد طالب المرحلة االبتدائية الذين يمكنهم الحضور يوميًا ً
الصف والحركة المحدودة للطالب.
يمكن للعائالت التي ال ترغب في إرسال طفلها إلى المدرسة في الخريف بسبب  COVIDأو ألي سبب آخر
اختيار مدرسة كاملة عبر اإلنترنت .ستقدم مدارس تشيري كريك مدرسة إبتدائية كاملة عبر اإلنترنت للطالب
في الصفوف  K-5و Cherry Creek Elevationتشيري كريك إلفيشن لطالب المدارس المتوسطة أو
الثانوية.
ستوفر المرحلة االبتدائية عبر اإلنترنت المناهج والفرص التعليمية المشابهة لمدارسنا االبتدائية األخرى .تسمح
هذه الخطة لمعلم الفصل الدراسي في مدارس تشيري كريك باالنخراط فعليًا مع كل طالب خمسة أيام في
األسبوع.

( Cherry Creek Elevationتشيري كريك إلفيشن) هي مدرسة معتمدة بالكامل عبر اإلنترنت مع مجموعة
واسعة من الدورات الصارمة التي تلبي متطلبات ومعايير دورة مدارس تشيري كريك الموجودة في أي مدرسة
في المنطقة .افتتحت مدرسة إلفيشن العام الماضي كمدرسة ثانوية عبر اإلنترنت وستتوسع إلى المدرسة
اإلعدادية للعام القادم.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول خيارات المدرسة عبر اإلنترنت على موقعنا.

اآلن  ،لدينا خيار التعلم المختلط .سوف نقدم نموذج التعلم المختلط لألسر التي ترغب في عودة أطفالها إلى
التعليم الشخصي إلى أقصى حد ممكن في حدود أوامر الصحة العامة.

كما سبق لي أن شاركت معك  ،من أجل االلتزام بمتطلبات المسافات البعيدة للطالب والموظفين  ،ال يمكننا
سوى جعل نصف طالبنا يحضرون إلى المدرسة كل يوم .تنطبق هذه الخطة حاليًا على المدرسة اإلعدادية
والثانوية.

سيذهب الطالب إلى المدرسة للتعلم الشخصي يومين في األسبوع ولديهم ثالثة أيام في األسبوع للتعلم في
المنزل .سيتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين نموذجيتين بنا ًء على االسم األخير  ،وسيتم محاسبتهم على التعلم
الجديد وستحسب الدرجات على مدار العام.

في أي وقت أثناء التعلم المختلط  ،قد يُطلب من جميع الطالب في المدرسة أو في جميع أنحاء المنطقة العودة
إلى التعلم الكامل عن بعد لمدة أسابيع أو شهور بسبب زيادة معدالت اإلصابة .سيكون المعلمون مستعدين
للتحول من التعليم بشكل شخصي إلى التعليم عن بعد وعودة كاملة دون تغيير توقعات التعلم.

ضا تدابير جديدة للصحة والسالمة لحماية الطالب والموظفين .يجب ارتداء أغطية الوجه
ستضع المدارس أي ً
مثل األقنعة خالل النهار .ستتم إعادة تكوين الفصول الدراسية بحيث تكون المسافات بين األدراج مناسبة.
وسيخضع جميع الطالب والموظفين لفحص صحي مع فحص درجة الحرارة واألعراض عند الوصول إلى
المدرسة.
خالل النهار  ،سيحصل الطالب والموظفون على فترات راحة متكررة لغسل اليدين .وستُنظف المدارس
وتُطهر جيدا ً كل ليلة.

ضا أن يبقى أي شخص ال يشعر بصحة جيدة أو يظهر عليه عالمات المرض مثل أعراض البرد
من المهم أي ً
أو ارتفاع درجة الحرارة في المنزل.

هذه اإلجراءات مبنية على متطلبات قسم الصحة وهي مصممة لضمان بذل قصارى جهدنا لمساعدة الطالب
والموظفين على البقاء بصحة جيدة .يمكنك قراءة المزيد عن هذه التدابير الصحية  ،باإلضافة إلى معلومات
حول جداول التعلم المدمج  ،على موقعنا على اإلنترنت.

مرة أخرى  ،أشجعك على زيارة صفحة التخطيط إلى األمام على موقع المقاطعة لمعرفة المزيد عن الخيارات
للعام المقبل ثم إجراء استطالع قمنا بتصميمه للحصول على فكرة عن الخيارات التي قد تهتم بها العائالت
ألطفالهم .يمكنك المشاركة في االستبيان القصير حول خيارات التعلم للعام المقبل هنا.

سننقل المزيد من المعلومات حول الخطط للعام المقبل طوال فصل الصيف .إذا تحسنت الظروف المتعلقة بـ
 COVIDأو انخفضت بشكل كبير خالل فصل الصيف وغيّرت الوكاالت الصحية القيود  ،فسنقوم بتحديث
الخطط  ،مع توفير خيارات أخرى.

نتطلع أكثر من أي شيء إلى عودة الطالب إلى الفصول الدراسية الفعلية واالفتراضية في الخريف المقبل .ال
يمكننا االنتظار لمساعدتهم على التعلم والنمو وتكوين ذكريات جديدة مع زمالء الدراسة والمعلمين.

معا  ،يمكننا أن نجعل العام القادم عاما رائعا.

يرجى ملء استبيان قصير حول خيارات التعلم للعام الدراسي  21-20هنا.

