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 22كانون الثاني /يناير2021,
أعزائي أفراد مجتمع :Boston Public Schools
أتمنى أن تكونوا جميعًا آمنين وأصحاء .احتفلنا هذا األسبوع بحياة وإرث د .مارتن لوثر كينغ االبن ،وشاهدنا تنصيب الرئيس
السادس واألربعين للواليات المتحدة ،وهو جو بايدن .وشهدنا أيضًا أن كاماال هاريس أصبحت أول أميركية سوداء ،وأول أميركية
من أصول جنوب آسيوية ،وأول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الواليات المتحدة .أعلم أن العديد من المعلمين لدينا يناقشون هذه
اللحظة المهمة مع الطالب ،وأشجعك على التحدث مع أطفالك بشأن هذا الحدث التاريخي أيضًا.
العودة إلى التعلم وجهًا لوجه
أصدرت ( )BPSإعالنًا األسبوع الماضي يوضح الجدول الزمني للترحيب بالطالب اإلضافيين في عملية التعلم وج ًها لوجه.
وإليكم الجدول فيما يلي .للتذكير ،لقد تواصلنا مباشرة مع العائالت بشأن نموذج التعلم المسجل لدينا بنا ًء على ردودهم عن فترة
الصيف (التعلم عن بعد أو التعلم المختلط) .بالنسبة للطالب الذين يفضلون النموذج المختلط ،فقد قمنا أيضًا بتضمين واجبات
المجموعة (المجموعة أ ،أو المجموعة ب) وأيام األسبوع التي سيسجل بها كل طالب ،وفقًا للجدول التالي:
●
●
●
●

األسبوع بداية من  1شباط  /فبراير :جميع الطالب المؤهلين لتلقي أولوية عالية للتعليم وج ًها لوجه
االثنين  1آذار /مارس والخميس  4آذار  /مارس :طالب  - K0الصف الثالث (المجموعة أ وب)
االثنين  15آذار  /مارس والخميس  18آذار  /مارس :الطالب في الصفوف ( 8-4المجموعة أ وب)
االثنين  29آذار  /مارس والخميس  1نيسان  /أبريل :الطالب في الصفوف ( 12-9المجموعة أ وب)

لدى جميع العائالت خيار طلب تغيير في تفضيالت نموذج التعلم ألطفالهم عن طريق االتصال بمدرسة الطفل أو من خالل إكمال
االستمارة عبر االنترنت ،والنموذج متوفر بعشر ( )10لغات .يجب تقديم الطلبات بحلول الجمعة  29كانون الثاني  /يناير.
يمكن لعائالت الطالب الذين يتعلمون وج ًها لوجه أيضًا طلب تغيير نموذج التعلم ألطفالهم .تعد هذه التغييرات سارية بداية من 1
آذار/مارس .ستتواصل معك المدرسة قبل  1آذار /مارس لتأكيد موافقتها على طلب التغيير ،أو إلخطارك في الحاالت النادرة
التي تتعذر فيها الموافقة على طلب التغيير.
هناك شيئين يجب مالحظتهما:
 .1إذا كنت راضيًا عن نموذج التعلم الحالي لطفلك ،فإن مدرستك لديها هذه المعلومات ،وال يلزمك اتخاذ أي إجراء في
الوقت الحالي.
 .2طلبات نماذج التعلم ليست مضمونة ،وتعتمد على توفر وسائل النقل والسعة المدرسية.
نشجع العائالت التي لديها أسئلة بشأن جدول العودة إلى الدراسة على حضور جلسة معلومات إعادة االفتتاح االفتراضية يوم
الخميس المقبل 28 ،كانون الثاني  /يناير ،الساعة  5:30مسا ًءا ،والتي ستتوفر فيها خدمات الترجمة الفورية بعدة لغات .سجل
في جلسة المعلومات وأرسل أسئلتك من هنا.
لقاح اإلنفلونزا
مؤخرا أنها ستزيل متطلبات التحصين ضد اإلنفلونزا للطالب في هذا العام
أعلنت إدارة الصحة العامة في ماساتشوستس
ً
الدراسي .إن إلغاء هذا المتطلب َم َّكن رابطة الشعوب البريطانية ( )Commonwealthمن إعطاء األولوية للتخطيط
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والمساهمة في لقاحات كوفيد .19-فَتلقي لقاح اإلنفلونزا هذا العام أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لحماية مجتمعاتنا من
اإلنفلونزا ،والمساعدة في تقليل العبء على المستشفيات المحلية التي تتلقى حاالت وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)19-
يوجد في كل مدرسة ممرض /ممرضة بدوام كامل لمساعدتكم إذا كانت لديكم أسئلة أو مخاوف بشأن لقاح اإلنفلونزا أو غيره من
القضايا الصحية.
لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-
إننا نتابع التقدم المحرز في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-في بوسطن .ونحن على اتصال وثيق بلجنة
بوسطن للصحة العامة ( )BPHCخالل محاوالتهم لالنتهاء من هذه الخطة .تستضيف لجنة بوسطن للصحة العامة ()BPHC
جلسة معلومات عن لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-للمقيمين الناطقين باإلسبانية يوم الخميس 28 ،كانون الثاني /
يناير ،من  5:00مسا ًءا وحتى  6:00مسا ًءا ،ويمكنك التسجيل لحضور الجلسة من هنا.
اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-واإلبالغ عنه وتتبع جهات االتصال
يتمتع جميع الموظفين الذين يحضرون إلى المرافق المدرسية بإمكانية الوصول إلى اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
المجاني في مدرستهم أو بالقرب منها .يتلقى الموظفون بريدًا إلكترونيًا أسبوعيًا بمعلومات تعرفهم بكيفية الوصول إلى االختبار.
كما أننا نجري تجربة إلجراء االختبار للطالب المسجلين في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر ( .)12 - 9تلقت العائالت
رسالة من ( )BPSبشأن مشاركة طالبهم في هذا البرنامج ،وهو مجاني وتطوعي وسري.
نبلغ عن جميع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-اإليجابية المؤكدة للطالب والموظفين الذين يحضرون إلى
المرافق المدرسية .يمكنك استكشاف التقرير المحدث من خالل الرابط bostonpublicschools.org/coronavirus .
إشعارا إلى مجتمع مدرستهم عند وجود حالة مؤكدة في مدرستهم .تنسق إدارة الخدمات الصحية الخاصة بـ
يرسل قادة المدرسة
ً
 BPSمع لجنة بوسطن للصحة العامة ( )BPHCللتواصل مع أي شخص تعرض للتواصل مع شخص مصاب بحالة إيجابية
مؤكدة ،لتقدم له إرشادات بشأن الخطوات التالية ،وكيفية الوصول إلى تلقي الرعاية.
شكرا لكم على استمرار
سنواصل تقديم التحديثات عندما نبدأ في الترحيب بحضور الطالب اإلضافيين إلى مرافق مدرستناً .
الشراكة فيما بيننا.
تحياتي،

الدكتورة Brenda Cassellius
المشرف
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