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مجتمع  Boston Public Schoolsالفاضل:
أتمنى أن تكونوا جميعًا مستمتعين بصيف سعيد وصحي .أكتب إليكم لتزويدكم ببعض التحديثات حول التقدم الذي أحرزناه في
بعض مبادرات المنطقة ولتزويدكم بمعلومات إضافية بينما نواصل التخطيط لبداية ناجحة للعام الدراسي .2022-2021
وللتذك َِرة ،فإن أول يوم دراسي للطالب في الصفوف من  1إلى  12هو الخميس  9سبتمبر .اليوم األول من المدرسة للطالب في
صف ما قبل الروضة ورياض األطفال هو االثنين  13سبتمبر .التقويم الكامل للعام الدراسي  2022-2021متاح في
bostonpublicschools.org/calendar.
بروتوكوالت الخريف للصحة والسالمة
تواصل  BPSاتباع العلم والتوجيه من مسؤولي الصحة العامة .كما ذكرنا سابقًا ،ستوفر  BPSالتعلم الشخصي لجميع الطالب
للعام الدراسي الجديد البادئ في سبتمبر.
وفقًا ل "إرشادات  CDCللوقاية من  COVID-19في مدارس  "K-12المنشورة هذا الشهر" ،فإن استفادة الطالب من التعلم
الشخصي ،والعودة بأمان إلى التدريس الشخصي في خريف  2021أولوية .إوالتطعيم في الوقت الحالي هو االستراتيجية الرائدة
للوقاية الصحية العامة إلنهاء جائحة ." COVID-19
تتوقع  BPSأنه سيُطلب من جميع الطالب والموظفين ارتداء كمامات أثناء تواجدهم داخل مباني المدرسة وأثناء النقل بالحافلة
الصفراء عند عودتهم إلى المدرسة في سبتمبر .نعلم أن طالبنا الذين تبلغ أعمارهم  11عا ًما أو أقل ال يمكن تطعيمهم بعد،
وبالنسبة لألعمار من  12إلى  15عا ًما ،يتم تطعيم  ٪18فقط في مدينة بوسطن في الوقت الحالي .بالنسبة لألعمار من  16إلى
 24عا ًما ،يتم تطعيم  ٪52فقط .اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية أنفسنا من  ،COVID-19وارتداء الكمامات هو أيضًا أداة
وقائية مهمة يجب علينا أن نستخدمها.
ال تخطط مدرسة  BPSلفرض التباعد الجسدي عندما نعود إلى المدرسة هذا الخريف .إن إرشادات  CDCتنص على أن التباعد
الجسدي هو إحدى استراتيجيات الصحة والسالمة ،ولكن إذا لم يكن من الممكن إعادة فتح المدارس بالكامل مع الحفاظ على
التباعد الجسدي ،فال يزال يتعين على الطالب التعلم الشخصي ،ويجب على المناطق التعليمية استخدام استراتيجيات وقائية
أخرى ،مثل ارتداء الكمامات في الداخل ،غسل األيدي باستمرار ،والتهوية الداخلية الجيدة.
نحن نراقب التحديثات من مراكز السيطرة على األمراض
( )CDCوالمسؤولين عن الصحة العامة وفي انتظار إرشادات إضافية من دائرة ماساتشوستس
للتعليم االبتدائي والثانوي ( )DESEحول توقعات الصحة والسالمة
بروتوكوالت .سيتم االنتهاء من خططنا بمجرد تلقينا إرشادات إعادة الفتح الخريف من  DESEو
وتشاورنا مع زمالئنا في هيئة الصحة العامة في بوسطن.
تمويل ESSER
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مؤخرا المسودة األولى للخطة لتوزيع  400مليون دوالر في تمويل اإلغاثة الطارئة للمدارس األساسية والثانوية
أصدرت BPS
ً
( )ESSERالذي من المتوقع أن تتلقاه المنطقة من الحكومة الفيدرالية على مدار السنوات الثالث المقبلة .تمت ترجمة الخطة إلى
تسع لغات وهي متاحة للتعليقات العامة حتى يوم الجمعة  30يوليو .راجع الخطة وأرسل مالحظاتك من خالل إكمال استمارة
االنترنت في bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21 .
كما ندعو جميع أعضاء المجتمع لالنضمام إلينا في جلسة تعليق المجتمع .اجتماعنا االفتراضي القادم يوم الخميس  29يوليو ،من
 7:30-6:00مسا ًء معلومات االجتماع متاحة أيضًا على bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21.
بمجرد انتهاء فترة التعليقات العامة رسميًا في  30يوليو ،سأراجع المالحظات التي تلقيناها على مداراألشهر الثالثة الماضية
صا عن االستثمارات الكبرى إلى لجنة المدرسة خالل اجتماعهم القادم في  4أغسطس .ندرك أننا لن نتمكن من تمويل
وسأقدم ملخ ً
كل طلب ،لكننا ملتزمون بمواصلة تقييم تقدمنا وإجراء التعديالت حسب الحاجة على مدار السنوات الثالث المقبلة.
سياسة القبول في مدارس االمتحان
وافقت لجنة مدرسة بوسطن في األسبوع الماضي باإلجماع على سياسة القبول الجديدة لمدارس االمتحان الثالثة بالمنطقة:
أكاديمية بوسطن الالتينية () ،Boston Latin Academyومدرسة بوسطن الالتينية () ،Boston Latin Schoolومدرسة
جون دي أوبراينت للرياضيات والعلوم ( .)John D. O’Bryant School of Mathematics and Scienceأنا ممتن جدًا
للعمل المتفاني الذي قام به كل عضو في فريق العمل ،والذي تضمن أولياء األمور ،وقادة المدارس ،والطالب ،وقادة المجتمع.
وقد أوفت فرقة العمل بمهمتها ،وصاغت سياسة من شأنها ،عبر مدارس االمتحان لدينا ،أن تزيد من الفرصة المتكافئة ،وتحافظ
على الصرامة األكاديمية ،وتفضي إلى زيادة عدد الطالب الذين يعكسون التنوع العرقي ،واالجتماعي االقتصادي ،والجغرافي
لجميع طالب مدارس  .BPSستبدأ السياسة الجديدة في التأثير على عمليات القبول للعام الدراسي  .2023-2022يمكن العثور
على معلومات حول مدارس االمتحان الثالثة ،بما في ذلك ورقة االسترشاد عن السياسة الجديدة والمتاحة بعشر لغات ،على
 bostonpublicschools.org/exam.سنستمر في تقديم معلومات حول السياسة الجديدة للعائالت ،وسننشر التحديثات على
صفحة ويب مدارس االمتحان.
إن الموافقة على معايير القبول الجديدة هي خطوة مهمة إلى األمام في سعينا وراء سياسات وممارسات منصفة في جميع أنحاء
منطقتنا .وبينما نعمل على تنفيذ هذه السياسة الجديدة ،فإننا سنوجه تركيزنا أيضًا إلى األعمال المهمة إلعادة تصميم المدرسة
الثانوية لضمان حصول كل طالب في  BPSعلى تعليم عا ِل الجودة.
شكرا لكم على دعمكم وتعاونكم المستمر .إنني أتطلع إلى رؤية طالبنا ،وموظفينا ،وعائالتنا بشكل متكرر في العام الدراسي
ً
الجديد.
تحياتي،
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