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أسر إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية األعزاء،
ابتداء من  16نوفمبر؛ أال
خصصة لطالب التعليم الخاص
يسعدنا اإلعالن عن عودة حوالي  200طالب إلى أربع مدارس ُم َّ
ً
وهم مدرسة كارتر ومدرسة ماكينلي ومدرسة هوراس مان للصم وضعاف السمع ومدرسة هندرسون للدمج .تمثل العودة إلى

التعلم بالحضور الشخصي أهمية بالغة لهؤالء الطالب الذين يحتاجون إلى الدعم في التدريس والتعلم ،إضافة إلى تلقي خدمات

تُقدَّم على النحو األمثل بالحضور الشخصي وتشمل العالج البدني وعالج التخاطب واللغة ،والوصول إلى العديد من األشخاص
المهنيين المحترفين في الوقت نفسه ،وهذا أمر يصعب تحقيقه عبر شاشة الكمبيوتر.
لقد تمكنا من إعادة هؤالء الطالب إلى المدرسة بعد التشاور مع لجنة الصحة العامة بمدينة بوسطن ( )BPHCوالحصول على
موافقتها ،وبعد التوصل إلى اتفاقية مع اتحاد المعلمين بمدينة بوسطن (.)BTU
بناء على عدد الموظفين  /الطالب ،وعلى أنواع التواصل
● وافقت لجنة ( )BPHCعلى العودة إلى المباني المدرسية ً
بين الموظفين والطالب.
● ووافق اتحاد ( )BTUعلى العودة إلى المباني المدرسية مع تنفيذ بضعة تدابير إضافية للحفاظ على السالمة في
المدارس األربعة ،ومنها:

○ إضافة مرشحات (فالتر) هواء قائمة بذاتها في الفصول المدرسية المشغولة.
○ إجراء اختبارات وتقارير إضافية لجودة الهواء.

○ تيسير إجراء المعلمين والتربويين العائدين إلى المدارس لفحص كوفيد.19-
○ توفير معدات حماية شخصية طبية إضافية (أعلى مما يوصي به خبراء الصحة العامة).
الم َّ
احتياجا
صنفين في فئة الطالب األكثر
ً
الخطوات التالية :العودة التدريجية للطالب ُ
نحن نعلم أن أفضل مكان للتعلم هو فصل مدرسي ومعلم .وعلمنا علم اليقين وبوضوح شديد أن العديد من أولياء األمور

وطالبهم مستعدون للعودة إلى المدرسة .يحتاج العديد من الطالب إلى التعلم بالحضور الشخصي إلحراز التقدم ولالزدهار.
أيضا نرغب في عودتهم .ونعلم أن العديد من األسر ،التي طلبت تطبيق نموذج التعلم الهجين ،متلهفة ومتحمسة لعودة
ونحن ً
كون من أعضاء في اتحاد (  )BTUوأولياء أمور وطالب
أطفالها إلى المباني المدرسية .لهذا السبب ،أنشأنا فريق عمل ُم َّ
وموظفين باإلدارة التعليمية ،الذين اجتمعوا من أجل المساعدة في توجيه عملية اتخاذ قرار العودة اآلمنة إلى التعلم بالحضور

احتياجا أوالً .إذا كان ابنكم الطالب ُم َّ
صنف في فئة الطالب األكثر
المصنَّفين في فئة الطالب األكثر
ً
الشخصي للطالب ُ
City of Boston
Martin J. Walsh, Mayor
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Alexandra Oliver-Dávila, Chair
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احتياجا إلى التعلم بالحضور الشخصي ،ربما تتواصل معكم مدرسة طفلكم للتأكد من رغبتكم في العودة إلى المدرسة بمجرد
ً
السماح بذلك.
لسوء الحظ ،نحن ال نستطيع حتى اآلن تقديم جدول زمني ُمحدَّد لل عودة ،حيث يواصل الفيروس االنتشار في مجتمعنا .ومع
استعدادا أفضل
ذلك ،نطلب منكم تحديد خياركم المفضل بين التعلم بالحضور الشخصي والتعلم عن ُبعد من أجل االستعداد
ً
لعمليات مثل توفير الموظفين واحتياجات األماكن والنقل والغذاء والتغذية والصحة والسالمة.
وحتى وقت كت ابة هذا البيان ،سيواصل غالبية الطالب التعلم عن بعد حتى تنخفض معدالت انتشار الفيروس في المجتمع.
وسنعلن عن الجدول الزمني وتسلسل العودة إلى المدارس بمجرد حصولنا على الموافقة على بدء الترحيب بعودة طالب

احتياجا ،ثم أصغر طالبنا ،ثم مجموعات من
المصنَّفين في فئة الطالب األكثر
ً
بدءا بطالبنا ُ
إضافيين إلى مباني إضافيةً ،
الصفوف الدراسية من بينهم.
مسار إعادة فتح المدارس
سوف تتبع اإلدارة التعليمية الخطوات الواردة أدناه بينما نواصل إعداد خطط إعادة فتح المدارس للترحيب بمزيد من الطالب:
● ربما يتواصل معكم موظفو المدرسة لتأكيد خياركم المفضل بين التعلم عن ُبعد و  /أو التعلم بالحضور الشخصي.
● يجتمع قادة المدارس مع معلميهم وموظفيهم لتأكيد استعداد المبنى للتعلم بالحضور الشخصي ،ويقارنون قائمة الطالب
الذين اختارت أسرهم نموذج التعلم الهجين بمساحة الفصول المدرسية الخاصة بهم لضمان توفير مسافة آمنة.

● يحدد قادة المدارس والمعلمون أعداد الموظفين الضرورية لضمان وصول الطالب الذين يتعلمون بالحضور الشخصي
إلى التربويين المناسبين لنظام تعلمهم.

● سيعمل قادة المدارس -إذا لزم األمر -بالتعاون مع الموظفين على تقديم جدول زمني مرن لفريق عمل إعادة فتح
المدارس التابع لإلدارة التعليمية  /اتحاد ( )BTUمن أجل اعتماده والموافقة عليهُ .يراجع القسم القانوني  /قسم العمالة
الخطط المعتمدة قبل تقديمها إلى مديرة اإلدارة التعليمية.

● تنفيذ جميع تدابير الصحة والسالمة في المدرسة ** ويجب موافقة لجنة ( )BPHCعليها.
● ستعتمد مديرة اإلدارة التعليمية خطة المدرسة بمجرد موافقة لجنة ( )BPHCعليها.

المنجز على مدار الصيف إلعداد المباني لصالح الطالب والموظفين ،لن تحتاج
**مالحظة :بسبب العمل المكثف الذي ُ

خصصة للتعليم الخاص المذكورة أعاله (مثل معدات الحماية
الم َّ
المضافة للمدارس ُ
جميع المدارس إلى تنفيذ التدابير اإلضافية ُ
الشخصية الطبية ،وأجهزة تنقية الهواء ،إلخ).
بناء على العملية المذكورة أعاله واعتمادها ،وسندرج فيها
سنتولى أنا ولجنة ( )BPHCمراجعة جميع خطط إعادة فتح المباني ً
أي إجراءات احت ارزية إضافية ضرورية ،وسنخطر األسر بها.
مقاييس جديدة لمراقبة الصحة العامة
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مع تطور جائحة فيروس كوفيد ، 19-أدركت حكومة المدينة أنها بحاجة إلى تكييف وتحديث فهم انتشار فيروس كوفيد 19-في
المجتمع .لذلك ،أعلن السيد /والش ،عمدة المدينة ،والسيد /ما رتي مارتينيز ،رئيس الخدمات الصحية واإلنسانية ،عن قيام

حكومة المدينة بنشر ما مجموعه ستة مقاييس رئيسية لتقديم أحدث صورة عن الفيروس وأكثرها شموالً .وأصبح مقياس حاالت

هجينا ،حيث سيعرض حاالت اإلصابة المؤكدة الجديدة من كل الفحوصات التي أجريت
مقياسا
اإلصابة المؤكدة بالمدينة اآلن
ً
ً
المبلَّغ عنها.
خالل الفترة الزمنية ُ
سي ِّ
صور هذا التغيير في المنهجية االرتفاع األخير في حاالت اإلصابة المؤكدة الناجم عن ضيق الفترة الزمنية إلجراء
ُ
الفحوصات ،وسيوفر صورة أكثر دقة عن حاالت اإلصابة المؤكدة الجديدة الفريدة .وكانت حكومة المدينة سابًقا تُحصي

فحصا مرة واحدة فقط.
الشخص الذي أجرى ً

وإضافة إلى مقياس حاالت اإلصابة المؤكدة ،تُ ِّقيم حكومة المدينة مقاييس أخرى لقياس انتشار فيروس كوفيد 19-في مجتمعنا
وتأثيره في قدرتنا على رعاية أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها :فحوصات إيجابية جديدة لفيروس كوفيد 19-بين سكان
مدينة بوسطن ،وعدد الفحوصات الج زيئية لفيروس كوفيد 19-التي أج ريت ،وقيام قسم الطوارئ لفيروس كوفيد 19-بإجراء

زيارات إلى مستشفيات مدينة بوسطن ،وتوفير وحدة عناية مركزة ( )ICUللبالغين وأسرة طبية  /جراحية للبالغين في مستشفيات

مدينة بوسطن ،والن سبة المئوية ألسرة وحدة العناية المركزة ( )ICUللبالغين غير الجراحية المشغولة في مستشفيات مدينة
بوسطن.
آخر مستجدات فيروس كوفيد19-

بلغ إجمالي عدد حاالت اإلصابة المؤكدة  39حالة في اإلدارة التعليمية شملت جميع الطالب والموظفين المشاركين في نموذج
التعلم الهجين ،ومنهم  24حالة منذ انتقالنا إلى نموذج التعلم الشامل عن ُبعد .ونحن ننشر بيانات آخر المستجدات على موقعنا
اإللكتروني ،الذي يمكنكم الوصول إليه من هنا.

وألن عدد اإلصابات لكل مدرسة صغير ،لن نستطيع توزيع عدد حاالت اإلصابة حسب أعداد الطالب والموظفين أو حسب
المدرسة إال بعد أن يصبح عدد حاالت اإلصابة أكثر من خمس حاالت لكل مدرسة ،وذلك بسبب مخاوف الخصوصية ولحماية
اعتبار من هذا التاريخ ،ال تحتوي أي مدرسة تابعة لإلدارة التعليمية
هوية أفراد المجتمع الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية .و ًا
على خمس حاالت إصابة مؤكدة أو أكثر ،لذا نحن ننشر فقط إجمالي عدد حاالت اإلصابة على مستوى اإلدارة التعليمية.
كما أننا ال ننشر سوى أعداد حاالت اإلصابة بين الطالب والموظفين الذين كانوا داخل المباني المدرسية .فنحن ال ننشر أعداد
الطالب والموظفين الذين اتبعوا نموذج التعلم الشامل عن ُبعد طوال العام الدراسي ،ألن هدفنا هو نشر أعداد الحاالت التي قد
تؤثر على صحتنا الشخصية وسالمتنا.
نحن نريد أن تشعر األسر باألمان عندما تعلم أننا نتبع الخطوات التالية عندما تكون هناك حالة إصابة مؤكدة:
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● نتصل بقسم الخدمات الصحية التابع لإلدارة التعليمية.
المعدية في لجنة (.)BPHC
● يجمع قسم الخدمات الصحية التابع لإلدارة التعليمية التفاصيل ويتصل بوحدة األمراض ُ
● تُقوم لجنة ( )BPHCبتتبع الحالة باستخدام إرشادات مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCلالتصال
الوثيق.

● تتصل لجنة ( )BPHCبجميع األفراد الذين تعتقد أنهم معرضون لخطر العدوى ،وتقدم لهم تعليمات محددة بشأن
الخطوات التالية التي قد تشمل الفحص والحجر الصحي.
● يخطر قادة المدرسة جميع من كانوا في المبنى المدرسي بالعدوى.

● ُيجري الفريق البيئي التابع لإلدارة التعليمية عملية تنظيف  /تطهير  /تعقيم إضافية للمبنى.
قدما إلى إرسال بيان األسبوع المقبل إليكم.
أتطلع ً
أتمنى لكم وألسركم التوفيق وعيد شكر سعيد وآمن،
د .بريندا كاسيليوس
مديرة اإلدارة التعليمية
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