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أعزاؤنا األعزاء،
أوالً ،شكراً لكم .أعلم أن العام الماضي قد تطلب صمودا ً وتصميما ً ومرونة وتضحيات مننا جميعاً ،ومنكم على وجه الخصوص .لقد اضطلعتم
بأدوار جديدة لم يتخيل الكثير منكم أبدا ً أنه يتعين عليكم القيام بها ،وقمتم بالتوازن كثيرا ً أثناء التعامل مع الخسائر وتحديات الحياة العديدة التي جلبتها
لنا جائحة ( )COVID-19خالل العام الماضي.
مع اقترابنا من نهاية هذا العام الدراسي ،أتطلع إلى الفرصة التي أمامنا إلعادة تصور ما هي المدرسة وما تعنيه ألطفالكم .نحن نعلم أنه يتعين علينا
الترحيب بتالميذكم مرة أخرى في بيئة تعليمية دافئة ومرحبة ومؤكدة تتحداهم أكاديميا ً بينما ترتقي بهم عندما يحتاجون إلى الدعم.
بينما تعمل مدارسنا بجد على إعادة تصور كيفية تعليم أطفالنا ،يسعدني أن أشارككم خططنا إلعادة الفتح لخريف  .2021استناداً إلى المؤشرات
الصحية المتاحة ،سنعود إلى التعلّم الشخصي بدوام كامل في سبتمبر /أيلول .وهذا يعني أن جميع التالميذ في الصفوف من صف ( )3Kحتى الصف
الثاني عشر سيتعلمون شخصيا ً هذا الخريف.
سيعود جميع المعلمين والموظفين أيضا ً إلى التدريس الشخصي هذا الخريف .نحن ممتنون جداً لتفاني جميع مديري المدارس والمعلمين والعاملين
بالمدرسة ونقدر العمل الشاق الذي قاموا به خالل هذا العام الصعب ،ونحن متحمسون ألطفالك إلعادة التواصل مع معلميهم المحبوبين وموظفي
المدرسة ،باإلضافة إلى أقرانهم ،هذا الخريف.
بينما نستعد الستقبال أطفالكم ،وكذلك المعلمين والموظفين ،للعودة إلى المدارس ،سنواصل التزامنا بإعطاء األولوية للصحة والسالمة أوالً .مع
معدل حاالت إيجابية لإلصابة بمرض ( )COVIDلمدة  7أيام يبلغ  %0.16ومعدل انتقال منخفض باستمرار ،تتمتع مدارسنا بسجل حافل باألمان.
سنلبي متطلبات التباعد االجتماعي الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCفي سبتمبر /أيلول أيا ً كانت ،ونتوقع أن تسمح
المقاييس الصحية التي تتحسن باستمرار في المدينة بمزيد من المرونة بحلول الخريف .أخيراً ،في إطار التزامنا بالحفاظ على الصحة والسالمة
كأولوية قصوى ،ن خطط لاللتزام بالعديد من تدابير الصحة والسالمة التي اتخذناها في العام الدراسي الماضي ،بما في ذلك ما يلي:








سيظل ارتداء األقنعة مطلوبا ً في جميع مبانينا المدرسية
سنستمر في مطالبة األفراد الذين يعانون من أعراض مرض ( )COVID-19بالبقاء في المنزل
سيستمر التالميذ والمعلمون والموظفون في إكمال الفحص الصحي اليومي في المنزل
سيستمر وجود ممرضة في كل مبنى مدرسي
سيكون بكل فصل دراسي أنظمة تهوية تعمل
سيستمر اختبارات مرض ( )COVID-19في الموقع بالمباني المدرسية على النحو الموصى به في أحدث اإلرشادات الصحية
ستستمر غرفة العمليات في دعم المدارس بالخطوات التالية إذا كانت هناك حاالت إيجابية

نحن نعلم أن العديد من تالميذنا لم يداوموا بالمدرسة -شخصيا ً منذ مارس /آذار  ،2020وأن العودة إلى المدرسة -شخصيا ً هذا الخريف ستمثل
تغييرا ً بالنسبة لهم .نحن نعد ببذل كل ما في وسعنا للترحيب بعودة أطفالكم وتقديم الدعم الالزم لضمان عودة إيجابية إلى المدارس .لقد قمنا بالفعل
باستثمارات لتوظيف المزيد من المعلمين واألخصائيين االجتماعيين ،وستتوفر برامج تعليمية أكاديمية واجتماعية انفعالية لدعم تالميذنا .فيما يلي
بعض الطرق التي ندعمها في عملية االنتقال اآلن ،ونشجعكم أنتم وأطفالكم على المشاركة:

المنتديات العائلية على مستوى عموم الحي لمستشارة التعليم :أقوم باستضافة اجتماعات عامة عائلية على مستوى عموم الحي لسماع المزيد
منكم حول هذا الخريف ،وكيف يمكننا استخدام مواردنا لضمان عودة إيجابية إلى المدارس ألطفالكم وتوفير تجربة أكاديمية غنية ومليئة بالتحديات
تدمج التعلم االجتماعي االنفعالي .لالطالع على المزيد وللتسجيل ،نرجو زيارة الرابط التاليhttps://www.schools.nyc.gov/get- :
involved/families/family-empowerment/chancellor-porter-s-family-forums
اللقاءات المفتوحة للمدارس :بدءا ً من شهر يونيو /حزيران ،وطوال الصيف ،ستستضيف كل مدرسة لقاءات مفتوحة للعائالت لزيارتها ،والقيام
بجولة ،والتعرف على احتياطات الصحة والسالمة المعمول بها والتي حافظت على سالمة مدارسنا خالل العام الماضي .ستكون مدرسة طفلكم على
اتصال بكم بشأن موعد جدولة ذلك ،ونحن نشجعكم على المشاركة لمعرفة المزيد.
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البرنامج الصيفي ( :)Summer Risingبالشراكة مع إدارة تنمية الشبيبة والمجتمع ،نحن متحمسون جدا ً لتقديم تجربة مخيم صيفي ثرية
وممتعة ومبهجة ألي تلميذ(ة) مهتم .نحن نشجع طفلكم على االنضمام إلينا  -ليتم الترحيب به مرة أخرى في مجتمعات مدرسته ،وإعادة التواصل
مع المعلمين والموظفين ،واالستعداد للخريف أثناء االستمتاع! يمكن للعائالت التسجيل هنا:
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home
شكرا ً لكم على شراكتكم ومشاركتكم وتفانيكم في تعليم أطفالكم خالل العام الماضي .أشعر بالرهبة من الطريقة التي اجتمعت بها مجتمعاتنا معا ً
لمساندة بعضها البعض لضمان حصول أطفالنا على أفضل تجربة ممكنة على الرغم من التحديات الهائلة .إنني أتطلع إلى الشراكة معكم ،والتعلم
منكم ،واالستفادة من كل ما فعلناه معا ً على مدار العام الماضي إلنشاء نمط طبيعي جديد يبدأ في سبتمبر /أيلول  -بيئة دافئة ومرحبة ،ومؤكدة
وإثرائية ،ومثيرة ومتحدية  -لكل واحد من أطفالكم.
معا ً في شراكة،

ميشا بورترMeisha Porter/
مستشارة التعليم لمدارس مدينة نيويورك
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