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 أسر طالب إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية األعزاء،
 

( صباح اليوم بيانات ُتشير إلى زيادة متوسط نسبة حاالت اإلصابة BPHCأصدرت لجنة الصحة العامة بمدينة بوسطن )
الزيادة الثالثة بعد ارتفاع هذه النسبة إلى وهذه هي  %.5.7أيام على مستوى المدينة إلى  7في  19-المؤكدة بفيروس كوفيد

 % منذ أسبوعين. 4.1% في األسبوع الماضي، وإلى 4.5
 

في مدينة بوسطن. وبدافع الحذر   19-ُتظهر البيانات الحالية اتجاًها صاعًدا مثيًرا للمخاوف والقلق في انتشار فيروس كوفيد
واعتباًرا من الغد   لتعلم بالحضور الشخصي مؤقًتا لجميع الطالب.الشديد، قررت أنا والسيد/ والش، عمدة المدينة، تعليق ا

أكتوبر، سيعود جميع طالب إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية إلى التعلم عن ُبعد حتى ُتظهر    22الموافق الخميس 
 . 19-بيانات الصحة العامة تراجًعا في نسبة حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كوفيد

 

تزمين بتوفير فرص تعلم بالحضور الشخصي لطالبنا فوًرا عندما يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك، وسنواصل نحن ما زلنا مل
عندما ينخفض متوسط نسبة حاالت اإلصابة المؤكدة   إعطاء األولوية لطالبنا األكثر احتياًجا إلى التعلم بالحضور الشخصي.

% لمدة أسبوعين متتاليين، سنبدأ في الترحيب بعودة طالبنا 5من  أيام على مستوى المدينة إلى أقل 7في  19-بفيروس كوفيد
- وعندما يصبح متوسط نسبة حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كوفيد األكثر احتياًجا مرة أخرى إلى التعلم بالحضور الشخصي.

جي لنموذج التعلم بالحضور  % لمدة أسبوعين متتاليين، سنستأنف التنفيذ التدري4أيام على مستوى المدينة أقل من  7في  19
 الشخصي مع طالبنا األصغر سًنا. 

 

يؤسفني إبالغكم   تلقت بعض األسر خطاًبا خالل األسبوع الماضي ُيخطرهم بتاريخ بدء التعلم بالحضور الشخصي لطفلهم.
امة التعليمية إلى  وسيعود جميع طالب إدارة مدارس بوسطن الع بتغير المعلومات الواردة في هذا الخطاب بسبب هذه األخبار.

وسنوافيكم بأي تحديثات أو تغييرات في خططنا بمجرد االنتهاء    أكتوبر.  22التعلم عن ُبعد اعتباًرا من يوم الخميس الموافق 
إضافة إلى ذلك، ستعمل المدارس مع األسر التي قد تحتاج إلى استالم أدوات تكنولوجية أو أغراض شخصية   من إعدادها.

ونحن أيًضا نستكشف خيارات متنوعة لتقديم الخدمات لطالبنا أصحاب الهمم الذين   طالب في المدرسة.أخرى ربما تركها ال
 يعانون من إعاقات معقدة، وسنوافي األسر بمزيد من المعلومات في األيام المقبلة.

 

هذه االختبارات  وقد كثَّفت حكومة مدينة بوسطن جهودها في إجراء االختبارات والفحوصات والنطاق الجغرافي إلجراء
  والفحوصات لتشمل األحياء المتضررة.

، بما يشمل معلومات مواقع إجراء االختبارات والفحوصات والموارد 19-لالطالع على مزيد من المعلومات عن فيروس كوفيد
. ولالطالع على مزيد من المعلومات عن  boston.gov/coronavirusوالمصادر المجتمعية، ُيرجى زيارة الرابط التالي: 

https://www.boston.gov/coronavirus
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التعلم عن ُبعد والموارد التكنولوجية ومواقع تقديم وجبات الطعام المجانية، ُيرجى زيارة الرابط التالي: 
bostonpublicschools.org/reopening . 

 

وأود أن أتوجه إليكم بالشكر على صبركم ومرونتكم وتعاونكم معنا، بينما نحاول جميًعا   أعلم أن هذه أوقات عصيبة وضبابية.
 حافظوا على سالمتكم وصحتكم.  رائية غنية لطالبنا خالل هذه األوقات الصعبة.العمل مًعا من أجل توفير تجارب تعليمية إث

 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، 

 
 د. بريندا كاسيليوس 

 مديرة اإلدارة التعليمية 

https://www.bostonpublicschools.org/reopening2020

