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 12نوفمبر 2020
أسر إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية األعزاء،
كبير منذ آخر خطاب كتبته إليكم ،ولدي معلومات جديدة أود أن أشاركها معكم.
تقدما ًا
لقد أحرزنا ً
أوالً ،نحن على وشك االنتهاء من إعداد خطة عودة طالب التعليم الخاص إلى التعلم بالحضور الشخصي أ ربعة أيام في األسبوع

في المدارس التي ذكرتها في األسبوع الماضي؛ أال وهم مدرسة كارتر ومدرسة ماكينلي ومدرسة هوراس مان للصم وضعاف
احتياجا التعلم بالحضور الشخصي في تلك المدارس
المصنفين في فئة الطالب األكثر
ً
السمع ومدرسة هندرسون .سيبدأ الطالب ُ
في يوم االثنين الموفق  16نوفمبر .وقد عملنا مع قادة المدارس والمعلمون وشركائنا في الصحة العامة على االنتهاء من إعداد
الخطط .وحصلنا على موافقة من لجنة الصحة العامة بمدينة بوسطن ( )BPHCإلعادة فتح تلك المباني المدرسية.
وبعد ذلك ،أصدر الحاكم "بيكر" والوزير "بيسر" والمفوض "رايلي" -مثلما علمتم -إرشادات جديدة بعد ظهر يوم الجمعة حددت

المنهج الجديد للوالية في حساب بيانات الصحة العامة وإعداد تقاريرها .كما شجعوا اإلدارات التعليمية على إعادة أكبر عدد ممكن
من الطالب إلى التعلم بالحضور الشخصي في أسرع وقت ممكن .وتتابع لجنة ( )BPHCعن كثب المنهج الجديد للوالية في
قياس معدالت اإلصابة وتأثيرها في قدرة المدارس على الترحيب بعودة الطالب والموظفين إلى المباني المدرسية .وما زال علينا

فهما كامالً ،وإرسال بيان آخر بأحدث المستجدات لكم في األسبوع المقبل.
العمل على فهم طريقتهم الجديدة في الحساب ً

وفي الوقت الراهن ،سنواصل االجتماع مع قادة المدارس واإلدارات التعليمية وقادة االتحاد لمناقشة الطريقة المثلى للعودة إلى
التعلم بالحضور الشخصي .لقد سمعنا من العديد منكم أن التعلم بالحضور الشخصي هو الطريقة المثلى للتعلم بالنسبة للطالب

كبيرا .ونحن ملتزمون بإعادة فتح المباني المدرسية في أقرب وقت نستطيع فيه فعل ذلك
حتى ولو تحسن التعلم عن ُبعد
ً
تحسنا ً
بالتعاون مع حكومة المدينة وشركائنا .وقد أنشأنا فريق عمل -يضم أحد قادة المدرسة وأعضاء من اتحاد المعلمين بمدينة بوسطن
( )BTUوممثلون عن أولياء األمور والطالب واإلدارة التعليمية -يقدم االستشارات حول خطط إعادة الفتح اآلمن للمدارس.

وسنظل على اتصال وثيق مع لجنة ( )BPHCبينما نواصل العمل على ضمان توافق استعدادات الصحة والسالمة لدينا مع

المحدثة.
العلوم الناشئة واإلرشادات ُ
قدما إلى إرسال بيانات بأحدث المستجدات والمعلومات لكم في المستقبل.
أتطلع ً
معا،
متحدون ً
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