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 معلومات مھمة عن العام الدراسي القادم 

 

 .Cherry Creekمرحبا. أنا سكوت سیغفرید ، المشرف الفخور على مدارس 

 

مع نھایة العام الدراسي ، أود أن أعرب عن تقدیري القلبي لمعلمینا وموظفینا وطالبنا وعائالتنا للمثابرة في 

 مواجھة الشدائد.

 

 لم عن بُعد في خمسة أیام فقط و شاركاستثنائیاً. في آذار (مارس) ، وقفنا نظاًما للتعلقد كان ھذا الربیع 

 الشھرین الماضیین ، ما غیّر طبیعة النظام التعلیمي بأكملھ. ھالطالب فی

 

ما یقرب من جھاز كمبیوتر للطالب الذین لیس لدیھم أجھزة في المنزل. لقد قدمنا  6500أكثر من قدمنا 

حتى اآلن. الممرضات في المدارس وعاملو الصحة  130،000في الیوم للطالب ، أكثر من  وجبة 4000

مع شركاء  Cherry Creekالعقلیة متاحون للطالب من خالل خطنا الصحي. عملت مؤسسة مدارس 

 المجتمع لتوفیر الكتب واللوازم المدرسیة والمزید للعائالت المحتاجة.

 

 لمواجھة اللحظة.ھذا ھو حقا المجتمع الذي یرتفع 

 

حتى في الوقت الذي نحتفل فیھ بالمرونة والعمل الشاق الذي دفعنا حتى نھایة ھذا العام الدراسي ، فإننا نعلم 

أن أكبر تحدیاتنا ما زالت تنتظرنا. الیوم ، أود أن أتحدث إلیكم عن كیف نخطط كمنطقة في العام الدراسي 

 المقبل.

ط لمراسم التخرج المباشرة التي یتم بثھا مباشرةً للطالب في وقت نواصل تطویر خط -أوالً ، ومع ذلك 

الحق من ھذا الصیف. نحن في انتظار التوجیھ النھائي من مسؤولي الصحة قبل وضع اللمسات األخیرة 

سنقوم بمشاركة ھذه المعلومات قریبًا. أود أیًضا أن أطلب من مجتمعنا االنضمام  -على خططنا وإبالغھا 

و  20 -ل جھد خاص لالحتفال بكبار السن عبر المنطقة في یوم حفلھم المخطط لھ في األصل إلینا في بذ
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أملي األكبر ھو أن تكون المدرسة عادیة ، لكن األمل لیس استراتیجیة وال أعتقد أن  -استعداًدا للعام المقبل 

ستقبل. وظیفتي ھي قیادة ھذه المنطقة في ھذا ھو الواقع. الحقیقة ھي أننا ال نعرف بالضبط ما یخبئھ الم

 التخطیط لسیناریوھات متعددة استعداًدا ألي قرار یتم اتخاذه.

 

، وموظفینا البالغ  55000بینما أفكر في أسالیب مختلفة ، أفكر أوالً في صحة وسالمة أطفالنا البالغ عددھم 

 65000والحقیقة ھي أنھ عندما یجتمع ، وفي النھایة المنازل التي یعودون إلیھا كل یوم.  9000عددھم 

 شخص معًا على مقربة لمدة تصل إلى ثماني ساعات في الیوم ، فإنھم یتشاركون الجراثیم ثم یعودون إلیك.

 

لذلك نظًرا للطابع الحاسم للتعلیم والسیاق الذي نعمل فیھ ، سوف أتلقى توجیھات من الحاكم ، وإدارة 

 الثالثیة في تخطیطنا.كولورادو للتعلیم ، وإدارة الصحة 

 

أخیًرا ، بغض النظر عن النھج ، یجب أن نكون مستعدین لتقدیم تعلیم قوي وھادف یكون الطالب فیھ 

 مسؤولین عن التعلم الجدید.

كما أنا متأكد من أن األمر كذلك بالنسبة لك ، ال یمكنني مشاھدة التلفزیون أو قراءة تقریر حیث ال تتم 

عي أو البدني كنھج أساسي للحد من العدوى. إذا بقیت ھذه األوامر ساریة ، سیكون مناقشة التباعد االجتما

لدینا خطة للحفاظ على المسافة البعیدة في المدارس. نظًرا ألن المدارس یتم بناؤھا وتمویلھا لجلب الطالب 

بعاد الجسدي والبالغین إلى مساحات أصغر وجعلھم یعملون في مجموعات ، فإن الطریقة الوحیدة لتوفیر اإل

إذا كان ھذا ھو الحال ، فإن  -ھي وضع جدول زمني حیث ال یحضر جمیع الطالب إلى المدرسة كل یوم 

أیام في المدرسة كل كبیر في العام المقبل حیث سیقوم الطالب بالتناوب ما بین األمور سوف تبدو مختلفة بش

 والمنزل.

 

إلى التعلم عن بُعد في أي وقت خالل العام. بینما أعتقد أننا أعتقد أننا یجب أن نكون مستعدین أیًضا للتحول 

قمنا بعمل استثنائي بوقت قصیر للغایة إلعداد التعلم عن بعد لھذا الربیع ، علینا أن نكون مستعدین للقیام 

 بعمل أفضل في العام المقبل.

 

بالفعل بإجراء تغییرات مثل في تخطیطنا نقوم  -جزء كبیر من ھذا ھو تعلمنا من األشھر القلیلة الماضیة 

وھذا یعني أن  -تحدید عدد المنصات التي سیستخدمھا الطالب للتعلم ، والتحضیر لمزید من التعلم المتزامن 



المعلمین یقودون الدروس عبر اإلنترنت التي تشارك الفصل بأكملھ في نفس الوقت ومساءلة الطالب عن 

 الحضور وعن عملھم.

لمعلمین وأولیاء األمور والطالب بكل األدوات والدعم الالزم إلتقان منصات التعلم وھذا یعني أیًضا تزوید ا

 عبر اإلنترنت قبل بدایة العام الدراسي.

 

 Elevationوفتح مدرسة  Cherry Creekسنقوم أیًضا بتوسیع المدرسة الثانویة عبر اإلنترنت في 

 فًا مع دخولنا العام الدراسي المقبل.المتوسطة عبر اإلنترنت للعائالت التي ترید اختیاًرا مختل

 

نحن نعمل على ھذه الخطط وسننقل التفاصیل في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك ، یعتمد الكثیر على تطور 

ھذا الوباء خالل فصل الصیف. مرة أخرى ، أملي األكبر ھو أن نعود جمیعًا إلى المدرسة ، ولدینا بالفعل 

مجتمعنا یتوقع منا و تقد أنھا مسؤولیتي ، ومع ذلك ، أعتقد أیًضا أنكم ، عاًما. أع 70ھذه الخطة ، لدینا منذ 

أن نستغرق األشھر الثالثة المقبلة للتخطیط لمستقبل مجھول. للتخطیط بحیث یكون أي قرار یتم اتخاذه بشأن 

 حالة المدارس ، نحن على استعداد لتطبیق نھج ھادف.

 

نا للسنوات القلیلة القادمة. علمنا باألمس أن الدولة تخطط لعجز یجب أن أطلعك أیًضا على قلقي بشأن میزانیت

ملیون  30لمدارس تشیري كریك ، یمكن أن یؤدي إلى تخفیضات تزید عن  -ملیارات دوالر  3یزید عن 

عاًما ، سیتعین علینا تنفیذ  70دوالر. وھذا یعني أنھ في أصعب األوقات في تاریخ المنطقة الذي یمتد إلى 

سبوقة بتمویل أقل من المالیین. سیكون لھذا تأثیر مباشر على قدرتنا على إبقاء جمیع الموظفین خطط غیر م

عاملین ، ودفع أجور ذات مغزى لھم وقدرتنا على تقدیم نفس البرامج عالیة الجودة التي تتوقعھا. واألرجح 

سبب التخفیضات في میزانیتنا سأبقیك على علم بالتغییرات الالزمة ب -أن یصبح ھذا تأثیًرا متعدد السنوات 

 من الدولة.

 

 Cherry Creekفي غضون ذلك ، نحن مستمرون في دعم مجتمعنا بأي طریقة ممكنة. تعقد مدارس 

لتقدیم اختبار مسحة فیروسات التاجیة في العیادات  STRIDE Community Healthشراكة مع 

المقبلین. تحقق من موقعنا على اإلنترنت لمعرفة  المنبثقة في العدید من مدارسنا الثانویة على مدار الشھرین

 التواریخ والمواقع القادمة التي ستتاح فیھا عیادات االختبار. االختبار متاح ألي فرد من أفراد المجتمع.

 



أرید أن أختم بالقول شكرا لھذا المجتمع على التقارب ومساعدة بعضنا البعض خالل ھذه األزمة. إن أعمال 

ار والثبات التي شھدتھا ملھمة. شكرا لك. وكما ھو الحال دائًما ، ابق آمنًا ، حافظ على التراحم واإلیث

 صحتك.
 


