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أسر أعزائي  Public Schools Families، 
 

دفًئا أكثر بطقس واالستمتاع وأصحاء آمنين، تظلوا أن أتمنى خطة بشأن موجز تحديث لتقديم إليكم أكتب .  
فتح إعادة  Boston Public Schools. ونحن مدرستنا مباني داخل  الطالب من المزيد رؤية الرائع من كان لقد  

الصف من بالطالب للترحيب للغاية متحمسون الصف  إلى 9  يوم المختلط التعلم جدول  ضمن أخرى مرة 12   
المقبل االثنين ) مارس 29 ، أ المجموعة ) أبريل 1 ،والخميس ( ب المجموعة ).  

ماساتشوستس في والثانوي االبتدائي التعليم إدارة فرضت الشهر، هذا من سابق وقت في  (DESE) تبدأ أن  
الصف وحتى األطفال  رياض من للطالب الشخصي التعلم من أيام خمسة تقديم في التعليمية المناطق كافة  

أبريل من بدًءا الثامن تلقت اليوم، سابق وقت في .  BPS من أيام خمسة خطة تنفيذ لبدء الوالية من موافقة  
االثنين يوم الثامن الصف وحتى األطفال  رياض من بدء لوجه وجًها التعلم التعلم في الطالب سيستمر .أبريل 26   

بهم الخاص الصف  لمستوى المحدد  العودة تاريخ حتى بهم الخاص الحالي التعلم نموذج خالل  من .  
BPS الوالية في تعليمية منطقة أكبر هي إلعداد الكافي الوقت لدينا أن المحدث الزمني الجدول  هذا يضمن .  

المناسب الوقت في العائالت إلى المعلومات لتوصيل الوقت لنا ويتيح والنقل المرافق تعديالت إلى باإلضافة .  
موظفي من المزيد يتلقى ذلك،  BPS كوفيد لقاحات  يوم كل المدرسية مجتمعاتنا جعل في سيساعد مما ،19-  

والعائالت والموظفين للطالب، والراحة األمان من بمزيد تشعر معلمي أيًضا الزمني الجدول  هذا يمنح .  BPS 
التعلم لنماذج الطالب لتغيير نظًرا التعليمات في تعديالت إلجراء للتخطيط الوقت الذين الطالب لكافة بالنسبة .  

أنه من الرغم على الدراسية، الفصول  في بالتدريس المعلمين قيام توقع للعائالت يمكن لوجه، وجًها يتعلمون  
التوظيف مهام بعض في تغييرات هناك تكون قد . 

 
تعديل سيتم لوجه، وجًها يتعلمون الذين اإلضافيين الطالب  استيعاب أجل من الماضي، األسبوع  ذكرنا كما  

الحاالت بعض في وتخطيطها الدراسية الفصول  أحجام المبنى حسب المرافق تعديالت ستختلف . تحتاج قد .  
الخارجية تالمساحا إلى باإلضافة مبانيها في أكبر غرف استخدام إلى المدارس بعد على الطالب سيكون .  

الدراسية الفصول  داخل األقل على أقدام ثالثة الطالب بين أقدام ستة مسافة على المعلمون سيحافظ .  
ممكًنا ذلك يكون عندما اآلخرين والموظفين حاليًا بها المعمول  والنظافة الصحة بروتوكوالت اتباع BPS ستواصل . . 

 
العائالت كافة إلى مؤخًرا إرساله تم الذي التعلم نموذج  تفضيل استطالع أكمل من لكل شكًرا قد تكن لم إذا .  

من حديثة رسالة عن بحًثا اإللكتروني بريدك من التحقق فيرجى بعد، االستبيان أكملت  Boston Public 
Schools. بُعد عن الشخصية التعلم  طريقة إلى اإلشارة النموذج تكمل لم  التي العائالت من نطلب  

االثنين يوم بحلول لديهم  المفضلة الكامل التعلم  طريقة أو لطريقة تغيير طلب حالة وفي .مارس 29 ،  
بعد بطفلك الخاصة الشخصية التعلم التغيير لمعالجة أسابيع لعدة تأخير هناك يكون فقد مارس، 29  . 

 
ألسر الهاتفية بالمساعدة االتصال  فيرجى أسئلة، أي لديك كانت إذا   BPS  على أو 8873-635 (617) على  

  .reopening@bostonpublicschools.org البريد اإللكتروني على
 

وعائالت والموظفين المدارس ومديري المعلمين أقدر إنني  BPS والشراكة والمرونة صدرك سعة على . 
 

مع بالتضامن ، 

 
كاسيليوس  بريندا الدكتورة  
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