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 السادة/ أعضاء مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة األعزاء: 

 

بأحدث المستجدات في خططنا إلعادة الفتح في الخريف المقبل. كنت أنا وفريقي نعمل طوال الصيف على    أكتب إليكم ألخطركم 
إعداد خطط لبدء العام الدراسي الجديد بداية آمنة وناجحة. ووضعنا في جميع خططنا صحة وعافية طالب إدارة مدارس بوسطن  

 العامة التعليمية وموظفيها وأسرها على رأس أولوياتنا. 

 

بينما نواصل تحديد أفضل الطرق للمضي  ك ان فريقنا يستمع بإنصات وعناية ألسرنا ومعلمينا وللعديد من أصحاب المصلحة 
القدرة على امتالك  سنحتاج إلى التحلي بالمرونة و قدًما. ونتيجة لهذه المشاركة، قررنا أنه ال توجد طريقة واحدة تناسب كل األسر. 

 معقدة لمجتمعناتلبية العديد من االحتياجات ال

 

من   2021-2020أعلن مسئولو الوالية في وقت سابق من هذا الصيف عن تخفيض شرط وقت تعلم الطالب في العام الدراسي 
يوًما دراسًيا. سيعطي هذا التخفيض المعلمين والتربويين والموظفين وقًتا إضافًيا   170يوًما دراسًيا إلى  180الوقت العادي البالغ 

 يوم االثنينفي  بصدد طلب بدء العام الدراسي  إن اإلدارة التعليمية  .  المقبلتعداد للظروف الفريدة للعام الدراسي  الس لللتدريب و 
مرحلة ما قبل رياض األطفال ومرحلة  سبتمبر للطالب في   23 الموافق يوم األربعاءفي و  ، 12-1سبتمبر للصفوف  21 الموافق

 بمجرد تأكيد تاريخ بدء العام الدراسي. جدول المواعيد رات تطرأ على رسمًيا بأي تغييوسوف نخطركم  .رياض األطفال

 

أغسطس. ونتيجة لذلك، أصدرت    14كما وجهت إرشادات الوالية اإلدارات التعليمية بتقديم خطط العام الدراسي يوم الجمعة الموافق  
، التي تحتوي على تحديثات حيوية والتعليقات المقدمة من المعلم وقادة  لخطتنا إلعادة الفتحالمسودة الثانية  اإلدارة التعليمية مؤخًرا  

المدارس والطالب وأولياء األمور وأصحاب المصلحة. التغييرات في المسودة األولى للخطة موضحة باللون األصفر، ونحن نعمل  
من   نسخ  ترجمة  على  ونشاط  التالي: بحيوية  الرابط  على  المترجمة  النسخ  هذه  نشر  وسيتم  لغات،  تسع  إلى  الخطة 

bostonpublicschools.org/reopening  .بمجرد اكتمالها 
 

اضطلعت آراء وتعليقات المجتمع بدور مركزي ومحوري في هذا التحديث، كما كانت جزًءا من مصدر المعلومات الذي استندت  
إليه المسودة األولى لخطتنا. وإضافة إلى اجتماعاتنا االفتراضية مع أعضاء المجتمع، شكل اتحاد المعلمين واإلدارة التعليمية فرق  

المدارس وقادة المكتب المركزي من أجل التعاون وتوفير مصادر معلومات تستند إليها المسودة    عمل مكونة من المعلمين وقادة
 الفتح:النقاط البارزة في المسودة الثانية لخطة إعادة الثانية. وفيما يلي بعض 
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وتقديم الدعم  شر  عبر البث المباإلجراء زيارات منزلية افتراضية / األسر وإقامة شراكة معهم  زيادة الجهود للتواصل مع  ●
 .التكنولوجيافي التعامل مع 

 العام الدراسي. الوقت الضائع في لتعويض تسريع التعلم  ●

المدرسي   ● اليوم  يلبي  تصميم  لبحيث  المختلفة  ااالحتياجات  والثانوية  طالب مرحلة  االبتدائية  والمراحل  المبكرة  لطفولة 
 الُمستخدم.  بغض النظر عن نموذج التعلم

 أفضل خدمة.  ومتعلمي اللغة اإلنجليزيةمن أصحاب الهمم  طالبنا ي سنخدم بها الكيفية التتحديد  ●

 

المسؤولية حتى ينجح كل طالب ويتمتع بتجربة  وتحملنا العمل مًعا لضمان سالمة الطالب ورعايتهم في فرق سوف تستمر هذه ال
 منصفة وممتازة.

 

نحن أعددنا بالفعل خطًطا للعمل بالنموذجين: النموذج الهجين أو المدمج ونموذج التعلم الشامل عن ُبعد، ولكننا لم نتوصل بعد 
من  أنه من الضروري و األمور. نحن نؤمن    أولياءإلى قرار نهائي بسبب التعليقات المتباينة التي نتلقاها ورغبتنا في احترام اختيار  

 ،خططناالغاية المركزية والمحورية ل  مع جعل اإلنصاف والمساواة ويات احتياجات طالبنا األكثر ضعًفا،  أولالصواب أن نحدد  
قرار  يؤثر    فكيومراجعة   الطالب  نتخذه  كل  الهممعلى  والطالب    أصحاب  الملونين  والطالب  اقتصادًيا  المحرومين  والطالب 

 ا.ا إضافيً دعمً ي تلقمتعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب الذين تتطلب ظروفهم 
 

العواقب غير المقصودة نعلم وندرك  أيًضا  ونحن  والمعلمين والموظفين بشأن العودة إلى المدرسة. نحن نعلم ونتفهم مخاوف األسر  
االجتماعي  على المستوى    هؤالء الطالب  نجاح إن  الشخصي على طالبنا األكثر احتياًجا.  بالحضور  للغياب المطول عن التعلم  

النحو الصحيحعلى  يعتمد  والعاطفي واألكاديمي ومدى الحياة   الفجوات  قيامنا بهذا األمر على  الفرص والوصول  بين  . كانت 
وليتنا إيجاد حلول جديدة على وجه السرعة  ئمس وتحتم علينا ،  19-كوفيدفي مجتمعنا قبل وقت طويل من انتشار جائحة موجودة 

 عدم المساواة. اوت و التفأوجه للتقليل من تفاقم 
 

مجتمعنا. سالمة  معلومات الصحة العامة، ألن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على  سيكون قرارنا النهائي مبنًيا على ومستنًدا إلى  
، إليكمأسئلة حول نموذج التعلم المفضل يحتوي على إلى نموذج مخصص لكل طالب  ارابطً األسر لنقدم لهم سنتواصل قريًبا مع 

إجاباتكم على أسئلة  تساعدنا وف . س المقبل الخريفتحديد الحاجة إلى استخدام خدمة النقل في الحافلة المدرسية في إضافة إلى 
 تخطيطنا المستمر. ستكون مصدر توجيه وإرشاد ، كما ألسرنافي دعم االحتياجات الفردية هذا النموذج 

 

 م لنا بينما نواصل العمل على بدء العام الدراسي الجديد بداية ناجحة. ى شراكتكشكًرا لكم عل
 

 متحدون مًعا، 

 
 د. بريندا كاسيليوس 

 مديرة اإلدارة التعليمية 
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