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اعزائنا اآلباء/األوصياء والطالب
نشرة معلومات
COVID-19
كما أعلنت المقاطعة اليوم  ،ستعود منطقتنا إلى التدريس في الصفوف في المدارس بدوام جزئي بد ًءا من  .2020 /6/1ونود
التأكيد على أن هذا االنتقال هو خيار طوعي للعائالت ؛ سيستمر التعلم عن بعد ودعم طالب ابناء العوائل الذين بعملون في
الخدمات األساسية .ما زلنا نأخذ التوجيه من وزارة التعليم ومكتب الصحة اإلقليمي .كما هو الحال دائ ًما  ،نحن ملتزمون
بصحة وسالمة طالبنا وموظفينا وعائالتنا .سنستمر في اتباع جميع اإلرشادات واإلجراءات التي نصحت بها الدكتورة بوني
هنري و وزارة العمل في مقاطعة برتش كولومبيا  ،كما فعلنا في الشهرين الماضيين .بالمضي قد ًما في األسابيع القليلة المقبلة
 ،سنعمل مع موظفي مدرستنا لتنفيذ خطة المقاطعة .يمكنك أن تقرأ عن خطة المقاطعة في هذا المستند الشامل هنا
here

لقد شهدنا جميعًا تحسينات في مقاطعتنا في محاربة مرض COVID-19
و من المهم للعائالت أن تعرف أننا نعود إلى التدريس داخل صفوف المدارس لألسباب التالية:
 عدد الحاالت والمتاثرين بهذا المرض بدأ بالتناقص في والية برتش كولومبيا• لمساعدة شريحة الطالب الذين يحتاجون الى دعم اضافي والذين هم األكثر تأثرا ً ويحتاجون إلى العودة الى الصفوف فيالمدارس.
 تعد المدارس جز ًءا مه ًما من خطة إعادة التشغيل او الفتح ل كثير من االعمال في والية برتش كولومبيا. اعادة فتح المدارس اآلن تمهد الطريق لشهر سبتمبر.نحن نعلم أن األسابيع القليلة المقبلة ستكون أكثر تحديًا للطالب والموظفين واألسر .نحن نتفهم أن هذا االنتقال إلى العودة
الجزئية للمدارس لجميع الطالب في جميع أنحاء المنطقة يسبب بعض القلق والتوتر .قد يشعر بعض اآلباء أنهم يريدون إبقاء
أطفالهم في المنزل بسبب الخوف .نحن نتفهم هذا .نحن ندعمك .نريدك أن تعرف  ،سيكون الخيار متا ًحا عندما تكون عائلتك
جاهزة .يقوم موظفونا بالتحضير من أسابيع في تطوير واعتماد خطط وبروتوكوالت الصحة والسالمة في مدارسنا .أثبتت
أنظمتنا القائمة نجاحها في مدارسنا .نتطلع إلى مواصلة هذا الزخم بينما ننتقل إلى المرحلة الثالثة  ،ونستعد  ،ثم نرحب بطالبنا
في التعلم داخل الفصل مرة أخرى.
مبادئ و توجيهات المرحلة الثالثة
أريد أن أسلط الضوء على مبادئنا التي توجهنا ونحن نمضي قد ًما:
 -1.الحفاظ على بيئة صحية وآمنة لجميع الطالب واألسر وجميع الموظفين.
 -2.تقديم الخدمات لدعم أطفال العاملين في الخدمات األساسية.
 -3.دعم الطالب الذين قد يحتاجون إلى مساعدة خاصة.
 -4.توفير استمرارية الفرص التعليمية لجميع الطالب .
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جمع المعلومات للمساعدة في خطة المرحلة 3
للمساعدة في تخطيطنا  ،ستجمع المقاطعة معلومات من العائالت األسبوع المقبل .ستتواصل المقاطعة مع العائالت للتعرف
على عدد الطالب الذين سيعودون إلى التدريس داخل الفصل .يرجى بذل قصارى جهدك لتوفير المعلومات الالزمة بحلول
الموعد النهائي المطلوب .نحتاج إلى مساعدتك لضمان قدرتنا على مواصلة دعم جميع الطالب وأسرهم في مجال الصحة
والسالمة واالحتياجات التعليمية.
نحن مستمرين بالتعلم في ظروف المرحلة الراهنة وسنواصل مشاركة المعلومات معكم .قبل تنفيذ المرحلة الثالثة  ،سنقوم
بإطالع العائالت على مزيد من المعلومات في  22مايو .نحن نعلم أن لدى األسر الكثير من األسئلة .نطلب صبركم أثناء
عملنا للعثور على االجابات على اسئلتكم.
تستمر المرحلة 4
رحبت مقاطعتنا هذا األسبوع بالمزيد من أطفال العاملين في الخدمات األساسية .نحن ندعم اآلن حوالي  400طالب على
مستوى المقاطعة .نشكر جميع الطالب والموظفين واألسر على مساعدتهم في االنتقال بسالسة .األسبوع المقبل  ،نقوم بتوسيع
الدعم الشخصي للمتعلمين المتنوعين .يواصل مدرسونا وموظفونا تقديم التعلم عن بعد وكذلك تقديم دعم الصحة والسالمة.
شكرا لدعمكم المتواصل .كن آمنا وبصحة جيدة
أخالصي،
جورد ستيوارت
مشرف المدارس

