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 العامة، بوسطن مدارس طالب أسر  السادة
 

 العام من األولين  األسبوعين خالل والمعلمين  الطالب من العديد تحية  من تمكنت لقد. قوية الدراسي العام  بداية تكون أن آمل
 وبموظفي البعض  ببعضهم التواصل الطالب يعيد بينما  الضحك وسماع الفرحة برؤية جدًا سعيدة وكنت الجديد، الدراسي
 .المدرسة

 
 .الهامة التحديثات  بعض مع أكتب 

 
 :19-الكوفيد عن للكشف الطالب اختبار 

 
 نحن. العام هذا أخرى مرة للطالب المجاني 19-الكوفيد اختبار  تدعم والثانوي االبتدائي للتعليم الوالية إدارة ألن ممتنون  نحن 

 .وموظفينا طالبنا سالمة على الحفاظ  في مهم جزء هذا  أن نعلم
 

 مرات عدة ،CIC Health الُمختار، وموردهم الوالية إلى وفريقي أنا تحدثت لقد. االختبار  بدء  في التحديات بعض هناك كانت 
 به  القيام CIC على يجب الذي العمل من المزيد وهناك محبطة  العائالت بعض أن ندرك لكننا  الفعلي، الوقت في المشكلة لحل

 .بسالسة االختبار  إجراء لضمان
 

 من المزيد مؤخًرا وّظفوا أنهم األسبوع هذا أخبرونا. التوظيف في كبير  بشكل متأخران أنهما CIC Health و  الوالية  أبلغتنا  
ر . المقبل األسبوع خالل إعدادهم وسيتم الموظفين  ذلك، من بدالً . اآلن بعد المزدوجة المسحة اختبار  نستخدم لن أننا  أيًضا  تقرَّ
 CIC Health ترسل فسوف إيجابية، المجموعة كانت إذا ذلك، وبعد الواحدة، المسحة تجمع اختبار  CIC Health ستستخدم

 المزدوجة المسحة إجراء ميزة  كانت. البركة في إيجابي هو من لتحديد السريعة البوليموري التفاعل سلسلة اختبارات إلدارة فريقًا
 هذا أن هو وجدناه ما ولكن أسرع، نتائج على الحصول هي (الفردية للنتائج واحدة ومسحة المجموعة اختبار  لنتائج واحدة مسحة)

 المسح طريق عن أسرع نتائج  على الحصول نتوقع. المختبر  من  احتياطية نسخة بعمل  ويقوم المدارس في طويالً  وقتًا يستغرق
 .إيجابية نتيجة على العثور  تم  إذا السريع البوليموري  التفاعل سلسلة اختبار  إجراء ثم  واحدة مرة

 
 يرجى. مدارسنا في االختبار  عمليات على التأثير  لمدى أفضل لفهم CIC Health و الوالية  في القيادة مع تواصل على نظل 

 بوسطن مدارس موقع على اإلذن نموذج إلى الوصول يمكنك بالفعل، بذلك  قمت قد  تكن لم  إذا لالختبار  طفلك  اختيار  في التفكير 
 المؤكدة اإليجابية  الحاالت جميع عن نبلغ  بالشفافية، التزامنا من وكجزء ذلك، غضون في. طفلك بمدارس االتصال أو هناالعامة
 bostonpublicschools.org/coviddashboard . على موقعنا  على والموظفين للطالب

 
 :المواصالت وسائل 

 
 مع  الوطنية  المدرسية الحافالت سائقي في النقص  معالجة على نعمل نحن. عائالتنا لبعض  تحديًا يمثل يزال ال  النقل أن أعلم

 30 بنقل أيًضا قمنا  لقد. المرشحين مقابلة  ونواصل  إضافيًا حافلة سائق 50 من أكثر  بتوظيف قمنا لقد. Transdev في شركائنا
 يكون أن فيجب العمل، إلى لدينا الحافالت سائقي جميع حضر  إذا اآلن، من اعتباًرا. النشط العمل حالة إلى إجازة في كانوا  سائقًا
. متوقعة  غير  غيابات  أو عذر  بدون غائبين السائقون  يكون عندما تحدياتنا تنشأ. اليومية طرقنا لتغطية  السائقين من  كاف   عدد لدينا
 بينما . معك التحديثات مشاركة وسنواصل صباًحا 6:15 و 6:00 الساعة بين حتى تحديات أي عن لإلبالغ  وقتنا  بتحريك قمنا  لقد

 من  لكل المحدد الوقت في الوصول متجاوزين العام، هذا المحدد الوقت  في أدائنا بتحسين وقمنا كبيًرا تقدًما  أحرزنا أننا يسعدني
 .بتحسينه ملتزمة وأنا جلل   أمر  هو متأخرة واحدة حافلة  وجود أن أعرف الماضية، الخمس الدراسية السنوات
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 :الوجه أقنعة  ارتداء 

 
 في كبيرة  أحداث أي وفي واستالمهم، الطالب إنزال أثناء األقنعة نرتدي بأن( BPHC) العامة  للصحة بوسطن لجنة أوصت
 لضمان اتخاذها يجب ضرورية خطوة هذه  أن  نعتقد لكننا سابقًا، شاركناها التي اإلرشادات عن تغيير  هذا أن أعلم. الطلق الهواء
 .المدرسية المباني  حول مطلوبة  األقنعة  أن إلى لإلشارة بالفتات  المدارس بتزويد الهامة بوسطن مدارس تقوم. مجتمعنا صحة

 
 :اإلنترنت عبر  التدريس

 
 الخاصة Paper شركة خالل من األكاديمي الدعم إلى األسبوع أيام طوال الساعة مدار  على جديد وصول عن اإلعالن يسعدني
 موضوع 200 من أكثر  في  سؤال أي لطرح اإلنترنت عبر  المعلمين مع التواصل للطالب يمكن . اإلنترنت عبر  بالتدريس
 حدود لها ليس الطلب، عند اإلنترنت، عبر  اآلمنة  التعليمية الخدمة هذه. مكتوبة مهام أي حول تعليقات على الحصول إلى باإلضافة
 سيكون. الصحي الحجر  في الموجودين الطالب مع  عملنا كيفية  من أساسيًا جزًءا وستكون طالب ألي للجلسات حدود أو زمنية

 الخدمة، هذه  حول أسئلة أي لديك كان  إذا. للعائالت مباشرة معلومات جلسات Paper يقدم. إضافية لغات بتسع متاًحا الوصول
 أعضاء أحد مع  والتحدث parents@paper.co على التواصل أو  هنا  بالوالدين خاصة  وأجوبة أسئلة جلسة في التسجيل يمكنك
 .الخدمة هذه  إلى الوصول كيفية حول مدرستك من رسالة ستتلقى. مباشرة Paper فريق

 
 www.bostonpublicschools.org/backtoschool . على التحديثات ننشر  للتذكير،

 
 تجمعنا، التي الشراكة إطار  في 

 
Dr. Brenda Cassellius 

Superintendent 
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