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 15مارس 2020
إلى السادة /مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية،
تحية طيبة وبعد،
أعلن العمدة /والش ،مساء يوم الجمعة ،عن إغالق المدارس في إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية ( )BPSمن يوم الثالثاء

غدا االثنين الموافق  16مارس  ،2020وسينعقد
الموافق  17مارس  2020إلى  27أبريل  .2020ستكون المدارس مفتوحة ً
اليوم الدراسي العادي ،باستثناء مدرسة إليوت ومدرسة ماكينلي .تم تنظيف وتعقيم جميع الحافالت المدرسية التابعة لإلدارة
غدا في مواعيدها العادية.
التعليمية ،وستعمل ً

ال توجد في الوقت الحالي حالة معروفة أصيبت بفيروس كورونا في أي مجتمع مدرسي باستثناء مدرسة إليوت كيه .8-إن قرار
استباقيا يهدف إلى منع انتشار الفيروس واحتوائه؛ كما يمتثل هذا القرار إلعالن حالة الطوارئ على المستوى
ار
إغالق المدارس قرًا
ً
الوطني وعلى مستوى الوالية.

تعطال هائالً ألسرنا وألنشطتهم الروتينية اليومية ،ونحن هنا لدعمكم .تم اتخاذ هذا
عاجا واضطرًابا و ً
يسبب قرار إغالق المدارس إز ً
القرار كإجراء احترازي ،وبالتشاور الوثيق مع مكتب العمدة وقسم الصحة والخدمات اإلنسانية بمكتب العمدة ولجنة الصحة العامة
في مدينة بوسطن والعديد من مسؤولي المدينة والدولة .وستظل اإلدارة التعليمية ،خالل هذا اإلغالق المؤقت ،ملتزمة بخدمة
طالبنا وأسرنا؛ وستوفر المواد للطالب لمواصلة تعلمهم وحصولهم على وجبات صحية.
التعلم في المنزل:

انتقاليا للطالب لجمع المتعلقات واألمتعة الخاصة بهم؛ ويستطيع أولياء األمور واألوصياء جمع أدوية
يوما
ً
سيكون يوم االثنين ً
الطالب .ستكون المواد التعليمية المطبوعة متوفرة في جميع المدارس حتى يتمكن الطالب من استخدامها في المنزل أثناء إغالق
المدارس .إضافة إلى ذلك ،سيتم إعداد الموارد التعليمية عبر تطبيق فصول جوجل ( ،)Google Classroomوهو موقع

إلكتروني على اإلنترنت يمكن الطالب واألسر من إيجاد المواد التعليمية والعمل بصورة مستقلة على أداء األنشطة المدرسية من
المنزل.
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www.bostonpublicschools.org/backpack؛ عبر حساب ( )BPS Googleالخاص بهم.

الرابط

التالي:

إذا تعذر عليكم جمع المواد التعليمية الخاصة بطفلكم يوم االثنين ،فسنوفرها لكم مصنفة حسب الصف التعليمي في مواقع تقديم

الوجبات الغذائية في جميع أنحاء المدينة ،كما هو موضح أدناه ،ابتدا ًء من يوم الثالثاء .نرجو منكم تفهم أن هذا العمل التعليمي
عمل تطوعي ليس له مقابل .ولكننا نشجع األسر بقوة على جمع المواد الخاصة بأطفالهم ،إما من المدرسة أو عبر اإلنترنت،
بعيدا عن المدرسة.
للمساعدة في منع ضياع وقت التعلم الذي قد يحدث عند قضاء فترة زمنية ممتدة ً
City of Boston
Martin J. Walsh, Mayor
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● سنقدم قر ًيبا مز ًيدا من المعلومات لطالب مدرسة إليوت ومدرسة ماكينلي بصورة مباشرة لهم.
● الطالب ذو االحتياجات التعليمية الفريدة مهمون بالنسبة لنا .من أجل تقييم احتياجات التعلم والخدمات الفريدة للطالب
صحيحا ،ستتصل المدارس بأولياء أمور /أوصياء متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب في برامج التعليم الخاص
تقييما
ً
ً
بناء على احتياجات كل طالب.
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● سنعمل مع الطالب الذين يقتربون من التخرج لضمان وصولهم إلى المواد التعليمية الخاصة ببرنامج التعيين المتقدم
( )APواختبار ( )SATلاللتحاق بالجامعات ،وكذلك ضمان وصولهم إلى االختبارات األخرى الخاصة بااللتحاق
بالكليات أو بالمسار الوظيفي.

أيضا التأكد من بقاء طالب المرحلة الثانوية لدينا على المسار الصحيح نحو التخرج .وسوف نعمل مع مركز
● ونريد ً
إعادة االرتباط ( )Re-Engagement Centerالخاص بنا على اتخاذ تدابير استباقية لضمان بقاء الطالب
المعرضين لخطر التسرب من الدراسة بصورة كبيرة مرتبطين بالدراسة وبالمدرسة خالل هذه األسابيع العديدة المقبلة.
الوصول إلى اإلنترنت وجهاز كمبيوتر:
سننشر في األيام المقبلة معلومات مفصلة ألسر اإلدارة التعليمية حول خيارات تلقي خدمة إنترنت وأجهزة كمبيوتر مجانية حسب

الحاجة.

● قدم العديد من مزودي خدمة اإلنترنت بالفعل خيارات مخفضة التكلفة أو مجانية على خدمة اإلنترنت ،ونحن نعمل مع
بعض مزودي الخدمة لضمان حصور األسر على خدمة اإلنترنت المنزلي.

● كما سيتم توفير أجهزة ( )Chromebookللطالب الذين يحتاجون إلى جهاز ،وقد اشترت اإلدارة التعليمية 20,000
إضافيا لمساعدة األسر المحتاجة .سيمكن كل جهاز ( )Chromebookمستخدمه من
جهاز ()Chromebook
ً
الوصول إلى أنشطة التعلم الواردة أعاله ،وكذلك الوصول إلى موارد تعليمية جديدة ،من أجل مساعدة الطالب.
● سيتم إنشاء وإعداد مواقع لتوزيع أجهزة ( )Chromebookعلى الطالب في جميع أنحاء المدينة .كما نعمل مع
شركائنا لضمان وصول األسر إلى خدمات الدعم والحصول على المساعدة الفنية فيما يتعلق بأجهزة

( )Chromebookأو بالوصول إلى اإلنترنت.
مواقع الوجبات الغذائية:
ستواصل اإلدارة التعليمية تقديم وجبات إفطار وغداء مجانية لجميع الطالب .وستقوم اإلدارة التعليمية بتوزيع الوجبات في عشرات
ابتداء من يوم الثالثاء الموافق  17مارس  .2020سيتم توفير مجموعة متنوعة
المواقع في جميع أنحاء مدينة بوسطن ،وذلك
ً
صباحا .انقر
صباحا إلى الساعة 11:30
من الوجبات الجاهزة الستالمها من أيام االثنين إلى أيام الجمعة ،من الساعة 8:30
ً
ً

هنا لالطالع على مواقع تقديم الوجبات .سنواصل إخطاركم بالمواقع الجديدة عند توافرها .ستقدم مدينة بوسطن وشركاء المجتمع

اآلخرين مثل جمعية الشبان المسيحيين ( )YMCAومراكز بوسطن للشباب واألسر ( )BCYFوالمنظمات المجتمعية األخرى
وجبات مجانية لألسر والبالغين في مواقع مختلفة .وسنزودكم قر ًيبا بمزيد من المعلومات عن هذه النقطة.
سنستمر طوال فترة إغالق ال مدارس في تقييم أفضل السبل لتلبية احتياجات طالبنا ،وقد نقوم بتعديل خططنا حسب الحاجة.
وسنزودكم بأحدث المعلومات على فترات منتظمة طوال هذه المدة إلبقائكم على اطالع بفرص التعلم ،وطرق الوصول إلى وجبات

صحية ،وموارد مرتبطة بالفيروس.

Page 2

إن كل موظف في إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية على استعداد لدعمكم خالل هذه المرحلة الغامضة .نحن نحب طالبنا
قدما إلى اليوم الذي يمكننا فيه الترحيب بعودة طالبنا إلى المدرسة.
وال شيء أهم بالنسبة لنا من صحتهم وعافيتهم .نتطلع ً
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
د .بريندا كاسيليوس

مديرة اإلدارة التعليمية
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