 1ديسمبر /كانون األول2021 ،
العائالت األعزاء،
كله شرف
لقد كان لي شرف العمر بالخدمة بصفة مستشارة التعليم للمدارس والتربويين والمجتمعات المحلية والعائالت الرائعين ،وأهم من ذلك ِّ
المرة الحلوة بأنني سأتنحى عن دوري بصفة
خدمة أطفالكم الذين يشكلون إدارة التعليم لمدينة نيويورك ( .)NYCDOEإنني أشارككم اليوم األخبار َّ
مستشارة في نهاية هذا العام التقويمي.
رسالتي األهم لكم اليوم هي رسالة عرفان  -شكرا ً لكم على كل ما أظهرتموه من ثقة وصبر ولطف والتزام بمدارسنا خالل األشهر العديدة السابقة.
عام دراسي ال يشبه سابقيه  -إنها العودة إلى البيت الثاني هذا العام.
لقد قمنا بالشراكة معكم بالكثير سويا ً للترحيب بعودة التالميذ إلى ٍ
وبصفتي والدة لطفل في سن المدرسة ،فإنني أدرك أن العودة إلى المدرسة بالحضور الشخصي بدوام كامل كان أمرا ً ممتعا ً وصعبا ً في بعض
األحيان .لقد تطلَّب الخروج من جائحة تحدث مرة ً واحدة في العمر ،حيث كان أطفالنا بحاج ٍة إلى الرعاية األكاديمية والنفسية المكثَّفة ،جهودا ً جبَّارةً
لتقديم الدعم الذي يستحقه تالميذنا .إنني في غاية السرور ألننا أنجزنا المستحيل وكنا في طليعة األمة في إعادة فتح جميع المدارس بشك ٍل آمن للتعلم
بالحضور الشخصي من أجل ضمان حصول أطفالنا على الدعم واالهتمام الذين يحتاجونهما.
إن العمل المكثَّف الذي تم القيام به لدعم جميع التالميذ يتجاوز بكثير مقدرات أي شخص أو قائد بمفرده .وتشمل بعض األولويات والمبادرات التي
أعلم أنها ستتواصل:
 .1الحفاظ على بيئات تعليمية تتميّز بالسالمة والصحة :تقف مدينة نيويورك في طليعة األمة بنسبة لقاح تصل إلى  %100في أوساط
الموظفين التربويين ،وبوصول العائالت بسرعة لفرصة إعطاء اللقاح ألطفالهم البالغة أعمارهم  5سنوات أو أكثر .لقد ساعدت مدارسنا
في األسابيع القليلة الماضية في إعطاء اللقاح ضد مرض كوفيد 19-ألكثر من  43000تلميذاً .إذا لم يكن طفلكم قد حصل على اللقاح بعد
فما زال هناك وقت للقيام بذلك! زوروا الموقع االلكتروني  schools.nyc.gov/coronavirusلمعرفة المواقع المجاورة من أجل ترتيب
موعد.
إنني فخورة بالقرار الذي اتخذناه في مدينة نيويورك بإعطاء األولوية لتعلم التالميذ بالحضور الشخصي ،كما أنني في غاية االمتنان للثقة
لواقع معاش لتالميذنا .لم يكن التقدم ممكنا ً من دون شراكتكم النشيطة،
والشراكة مع آباء تالميذنا والتربويين لدينا في تحويل ذلك القرار
ٍ
وإعطاء أطفالكم اللقاح هو أمر أساسي لجعلنا قادرين على المحافظة على بيئة مدرسية صحية.
فمن خالل اإلجراءات التي اتخذناها مثل زيادة معدالت الحصول على اللقاح ،والفرض الشامل لوضع الكمامات ،والمسح الطبي اليومي،
والفحص األسبوعي العشوائي للتالميذ ،استطعنا اإلبقاء على معدالت اإلصابات في مدارسنا في غاية االنخفاض بمعدل  %0.24وكذلك
قللنا التشويش على التعليم هذا العام .سنواصل مراقبة هذه اإلجراءات عن كثب إلبقاء المدارس مفتوحة ألطفالنا .أنصحكم بزيارة الموقع
 schools.nyc.gov/coronavirusللحصول على أحدث المعلومات الخاصة ببروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بمرض كوفيد-
 19في مدارسنا وللتحديثات الخاصة بالفحص الطبي واللقاحات ،وأكثر من ذلك.
التعرف على احتياجات أطفالكم التعليمية :بينما كنا نبدأ هذا العام الدراسي ،كان من األساسي معرفة مستوى التالميذ من الناحيتين
.2
ّ
َّ
األكاديمية والعاطفية كي نتمكن من تزويدهم بالموارد الهادفة والدعم لتلبية احتياجاتهم .وإلنجاز ذلك بدأ التربويون لدينا باستخدام "أساليب
مسح" أكاديمية واجتماعية ونفسية جديدة في عموم جميع مدارسنا هذا العام .توفِّر هذه األدوات فرصا ً قليلة التكلفة للمعلمين لتكوين فكرة
عن جوانب القوة لدى التالميذ واحتياجاتهم في مرحلة معينة من العام الدراسي وذلك كي نتمكن من توصيلهم بالموارد المناسبة أو
للتعرف أكثر على هذه األدوات والعمل سويا ً الستخدام
التدخالت الهادفة لدعم تعلمهم ونموهم .ننصحكم بالعمل مع مدرستكم ومعلميكم
ِّ
النتائج في المساعدة بفهم احتياجات التالميذ وتلبية هذه االحتياجات.
 .3االستثمار في أشكال الدعم والموارد للتالميذ :كما كنَّا قد أخبرناكم في شهر يوليو /تموز ،فإننا نستثمر مئات الماليين من الدوالرات من
خطة اإلنقاذ األمريكية هذا العام الدراسي بشكل موارد جديدة وموظفين جدد  -بما في ذلك االختصاصيين االجتماعيين والمعلمين
المتخصصين في مهارات القراءة والكتابة والمشرفين  -وذلك كي تحصل جميع مدارس إدارة التعليم لمدينة نيويورك ()NYCDOE
على األدوات والدعم الذي يحتاجونه لالزدهار.
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تتضمن مجاالت التركيز لدينا :استثمارا ٍ
ت اجتماعية ونفسية جديدة لمساعدة التالميذ على التعافي من العام الماضي واستثمارات أكاديمية
لجعل مهارات طفلكم في القراءة والكتابة أولوية ،وتوفير المزيد من الدعم للتالميذ ذوي اإلعاقات ،ومساعدة تالميذ المدارس الثانوية على
االستعداد للكلية والمهنة ،وضمان تعلم جميع التالميذ لمحتوى دراسي يتسم بالتحدي ويعكس شخصياتهم طيلة تواجدهم في مدارسنا
تعرفوا على المزيد هنا .schools.nyc.gov/about-us/funding/
واستخدامهم لمنهاجنا الدراسي المتنوع الجديد (ِّ .)Mosaic
وأخيراً ،فإنني أريد ببساطة أن أقول شكرا ً لكم مرة ً أخرى على ما تقومون به من أجل أطفالكم ومن أجل مدارسنا .لقد عملنا بج ٍد لدعم عائالتنا
وزمالئنا على العودة للحياة العادية في الوقت الذي كنا ندرك أن هذه اللحظة التاريخية هي وقت في غاية الحساسية للقيام بتغييرات هامة و ُمبتكرة
تلبي احتياجات تالميذنا بشك ٍل أفضل .لم يكن بإمكاننا القيام بذلك من دون شراكتكم ،وإنني ممتنةٌ ألقصى حد للثقة التي أعطيتموها إلدارة التعليم ولي
أنا شخصياً.
لقد جعلت الشراكة معكم الحفاظ على سالمة وصحة تالميذنا أمرا ً ممكناً ،كما أنها مكنتنا من التعرف أكثر من ذي قبل على احتياجاتهم التعليمية من
أجل تزويدهم بأدوا ٍ
ت أقوى وأكثر استمرارية كي يصلوا إلى أقصى امكانياتهم .وبالرغم من العام ونصف العام من التحديات التي واجهتنا ،فإنني
للتعلم من تجاربنا الجديدة وللمضي قدما ً نحو مستقبل أكثر اشراقا ً ألطفالنا .إنني أدرك أن اإلدارة القادمة ستكون شريكةً
رائعة
فرصة
أعتقد بأن لدينا
ِّ
في هذا االلتزام ،وسأعمل عن قرب مع المستشار التالي لضمان مواصلة تقديم تجربة تتسِّم باإليجابية والترحاب والدعم لجميع أطفالنا في هذا العام
وما بعده.
على درب الشراكة،

ميشا بورترMeisha Porter/
مستشارة التعليم لمدارس مدينة نيويورك
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