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 أعزائي أعضاء مجتمع مدارس بوسطن العامة:

 

- 2020أود أن أشكركم على سعة صدركم ومرونتكم المستمرة طوال هذا العام المليء بالتحديات. مع اقتراب نهاية العام الدراسي 

 التغييرات األخيرة في إرشادات الصحة العامة.، أكتب إليكم لتقديم بعض التحديثات وبعض التعديالت على إجراءاتنا بسبب 2021

 

 دليل الصحة العامة للتعلم الشخصي 

 

، والتي نصحت بأن تحافظ مدارس بوسطن العامة على  (BPHCتشاورت مدارس بوسطن العامة مع لجنة بوسطن للصحة العامة )

هاية العام الدراسي، يجب على جميع طالب مدارس  اإلرشادات الحالية من ارتداء قناع الوجه وااللتزام بالتباعد االجتماعي. حتى ن

 بوسطن العامة والموظفين ارتداء أقنعة الوجه أثناء القيام بجميع األنشطة الداخلية والخارجية، بما في ذلك العطلة وألعاب القوى. 

 

 الترقية واإلبقاء 

 

ام الدراسي فيما يتعلق بترقية الطالب واإلبقاء عليهم.  شاركت مدارس بوسطن العامة مؤخًرا توجيهات مؤقتة مع قادة المدارس لهذا الع 

رس  نحن ندرك أن فترة التعلم الهجين الممتد و / أو التعلم عن بعد تمثل العديد من التحديات للطالب واألسر. سيستمر المعلمون وقادة المدا

اإلبقاء على الطالب مع أولياء األمور ومقدمي   في العمل لضمان استعداد جميع الطالب للعام القادم من الدراسة وسيناقشون إمكانية

هها الطفل" وأن  إن إعاقة الطفل "من غير المرجح أن تعالج المشاكل التي يواج  الرابطة الوطنية لعلماء النفس في المدارسالرعاية. تقول 

ترقية الطالب "بدون دعم إضافي ليس من المرجح أن يكون حالً فعاالً أيًضا". بشكل عام، أظهرت الدراسات أن األطفال الذين يتم اإلبقاء 

  عليهم ال يتحسن أدائهم بمرور الوقت. نحن ملتزمون بدعم جميع طالبنا بكل الطرق بينما نخرج من هذا الوباء بشكل أقوى وسنواصل

 العمل مع أولياء األمور التخاذ القرار الصحيح ألطفالهم مع معلمهم وقائد المدرسة.

 

 حفالت التخرج  

 

مع إقامة حفالت التخرج الشخصية في األسابيع المقبلة. بينما   2021نحن متحمسون جًدا لالحتفال بخريجي مدارس بوسطن العامة لعام  

وفر تواريخ وأوقات االحتفاالت المجدولة في  ال نزال ننتهي من تفاصيل بعض الفعاليات، تت

.  bostonpublicschools.org/graduations ستقام جميع حفالت التخرج في مدارس بوسطن العامة في قاعات مفتوحة. ستتبع

ي تنص على أنه يجب على ضيوف التخرج ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد مدارس بوسطن العامة إرشادات وقاية الوالية، والت

 تلزم مدارس بوسطن العامة جميع ضيوف حفل التخرج الرتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعدالجسدي عندما يكون ذلك ممكنًا. 

 االجتماعي متى كان ذلك ممكنا 

 

 التعلم الصيفي 

 

متع وسعيد وصحي. تستضيف مدارس بوسطن العامة مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الصيفية المثرية أخيًرا، نتطلع إلى صيف م

لمزيد من  summer.bostonpublicschools.org .  للتقدم لبرنامج مدارس بوسطن العامة الصيفي، يرجى زيارة للطالب.

 المعلومات حول جميع الفرص الصيفية لمدارس بوسطن العامة مثل المعسكرات والوظائف الصيفية للشباب، يرجى زيارة

. bostonpublicschools.org/summer 
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استرداد االئتمان، فيرجى التواصل مع مستشار توجيه طفلك الذي يمكنه المساعدة  إذا كان لديك طالب في المدرسة الثانوية يحتاجون إلى  

 في التسجيل. ألية أسئلة محددة حول البرامج الصيفية المتاحة لطالبك، يرجى االتصال بمدرسة طفلك.

 

 ذا العام الدراسي ناجًحا. سنستمر في تقديم التحديثات مع انتهاء العام الدراسي. شكًرا لكم مرة أخرى على مشاركتكم في جعل ه

 

 تحياتي،

 
 د. بريندا كاسيليوس

 المشرفة العامة

 


