أولٌاء األمور واألوصٌاء المحترمٌن لطالب ( Cincinnati Public Schoolsمدارس سٌنسٌناتً العامة)،
منذ تفشً جائحة كورونا ،تلتزم  Cincinnati Public Schoolsباستخدام البٌانات وتستفٌد من العلوم التخاذ قرارات مدروسة لصالح
الطالب واألُسر والموظفٌن .خالل اجتماع مجلس التعلٌم األخٌر فً ٌولٌو ،ذكرنا أننا قد أمضٌنا أسبوعٌن فً العمل مع األخصائٌٌن
الصحٌٌن لفهم المستوى الحالً النتشار الفٌروس والخطر الذي ٌتعرض له مجتمعنا وطرح هذه المعلومات على أعضاء مجلس التعلٌم
لمناقشتها.
بناء على ذلك التقٌٌم ،قرر المجلس اإلداري ومجلس التعلٌم فً وقت سابق هذا المساء ( 3أغسطس )0202 ،أن أفضل إجراء يمكن اتخاذه
هو بدء العام ،ال سيما األسابيع الخمس األولى من العام الدراسي ،بنموذج التعلم عن ُبعد.
فٌما تظهر لنا بعض المؤشرات المبشرة لحدوث تحسّن خالل األٌام القلٌلة الماضٌةٌ ،كون من المبكر للغاٌة معرفة ما إذا كان خفض األعداد
سٌستمر وتتم المداومة علٌه بمستوى آمن وخاضع للسٌطرة فً بٌئة التعلم التً تتطلب الحضور الشخصً .وحتى ٌتسنى ألولٌاء األمور
واألُسر التخطٌط لذلك ،نعتقد أن من األهمٌة بمكان اتخاذ هذا القرار فً أقرب وقت ممكن.
ٌتم أخذ هذا التغٌٌر على محمل الجد .نعتقد أن األطفال ٌنتمون إلى الفصول الدراسٌة ،وننتوي الرجوع إلى النموذج المختلط الذي ٌشمل
التعلم بالحضور الشخصً طالما كان ذلك آمنا .ونأمل أن ٌكون هذا التارٌخ هو ٌوم اإلثنٌن الموافق  02سبتمبر.
ٌؤدي مجتمعنا دورا مهما فً جعل هذا القرار ممكنا من عدمهٌ .تعٌن علٌنا جمٌعا االمتثال إلرشادات مراكز مكافحة األمراض واتقائها
وإرشادات والٌة أوهاٌو التالٌة .وهً تشمل ارتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد فً األماكن العامة ،والتزام المنزل أثناء المرض ،وعدم
االنضمام إلى التجمعات الكبٌرة ،وتوخً العناٌة الواجبة بشأن نظافة الٌدٌن.
سٌتخذ مجلس التعلٌم والمجلس اإلداري خالل األسبوع الذي ٌبدأ بٌوم  41سبتمبر ما إذا كانت العودة إلى النموذج المختلط ممكنة .حسب
توصٌات الخبراء الصحٌٌن ،نستخدم ثالث نقاط بٌانات رئٌسٌة لتوجٌه عملٌة صنع القرار:




انخفاض مستمر فً عدد اإلصابات الٌومٌة الجدٌدة المؤكدة
معدل اإلٌجابٌة ،أو نسبة األشخاص الذٌن خضعوا لالختبار بنتائج إٌجابٌة ،الذي ٌساوي  5فً المائة أو أقل
المستوى األصفر أو البرتقالً لمقاطعة هامٌلتون كجزء من النظام الصحً االستشاري العام لوالٌة أوهاٌو

باإلضافة إلى استخدام العلم والبٌانات ،التزمنا أٌضا فً وقت سابق باالستعداد للتأكد من إحراز طالبنا النجاح األكادٌمً عن طرٌق جمٌع
نماذج التعلم .ولقد بذل فرٌقنا جهدا كبٌرا هذا الصٌف لتحوٌل هذه الفكرة إلى حقٌقة ملموسة .نعلم أن التعلم أثناء الربٌع لم ٌكن مستقرا وكان
مسببا لإلحباط فً كثٌر من األحٌان .ونتعهد لكم بأن تجربة العودة للتعلم عن بُعد ستكون مختلفة تماما بالنسبة للطالب واألُسر والموظفٌن.
فيما يلي المعلومات التي يجب على أولياء األمور واألوصياء اإللمام بها:
اليوم األول والتوجيهات .سٌكون الٌوم األول للعام الدراسً هو اإلثنٌن الموافق  01أغسطس .نعتقد أن البداٌة القوٌة أمرا مهما لطالبنا،
ولذلك نخطط الستضافة جلسات التوجٌه بداخل المدرسة لمجموعات صغٌرة من الطالب .حٌث ٌتٌح ذلك للطالب اختٌار المواد ،وتشمل
المجموعات التعلٌمٌة والفنٌة ،إلى جانب مقابلة معلمٌهم .ونرجو منكم ترقب معلومات إضافٌة.
فضال عن ذلك ،سترعى المدارس جلسات التوجٌهات االفتراضٌة ألولٌاء األمور واألوصٌاء .وسٌتم إرسال التفاصٌل إلى األُسر مباشرة من
المدرسة.
التجربة الدراسية .ستكون تجربة أطفالكم األكادٌمٌة أقرب ما ٌكون إلى التعلم فً الفصل الدراسً قدر اإلمكان .سٌتلقى الطالب الدرجات
القٌاسٌة ،وسٌتم تسجٌل الحضور ،وسٌواصلون تلقً الدورات اإلثرائٌة وتشمل تعلٌم الموسٌقى والفنون والتربٌة البدنٌة .وسٌواصل
المتخصصون لدٌنا توفٌر الدعم بداخل الفصول ،وسنخصص خطا ساخنا ألولٌاء األمور ٌمكنهم االتصال به لطلب المساعدة.
سوف ٌستخدم المعلمون والطالب  Schoologyوهً منصة عبر اإلنترنت توفر المواد الدراسٌة والواجبات والتقٌٌمات وتتٌح للطالب
وأولٌاء األمور والمعلمٌن المشاركة فً مواد التعلم والمجتمعات المدرسٌة .فٌمكنكم اعتبارها منصة شاملة لجمٌع الشؤون األكادٌمٌة.
سوف تتضمن الرسالة األسبوعٌة من قِبل المعلمٌن تحدٌثات مثل الواجبات التً ٌحٌن موعدها ،واإلعالنات ،إلى جانب أنشطة التعلم .تم
إنشاء المنهج التعلٌمً الذي اعتمدته المنطقة التعلٌمٌة على هٌئة دورات نصف شهرٌة لتعلٌم الرٌاضٌات ومهارات اللغة اإلنجلٌزٌة
والدراسات االجتاعٌة والعلوم .للتعرف على معلومات إضافٌة حول كٌفٌة استخدام هذه المنصة ،انتقل إلى موقعنا اإللكترونً:
https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools/schoology

مدرسة( Cincinnati Digital Academyأكاديمية سينسيناتي الرقمية)ٌ .جب على أولٌاء األمور واألوصٌاء المهتمٌن بتسجٌل
أطفالهم فً ) Cincinnati Digital Academy (CDAالتقدم بطلب التسجٌل بحلول  42أغسطس .أما عن أُسر
 Cincinnati Public Schoolsالحالٌٌن المُسجلٌن بالفعل ،فستتصل بهم المدرسة للتأكد من رغبتهم فً مواصلة االلتحاق بمدرسة
CDAأو العودة إلى مدارسهم األصلٌة.
استخدام التكنولوجياٌ .سرنا أن نشارككم اثنٌن من تحدٌثات التكنولوجٌا المهمة.
أوال ،سٌحصل جمٌع الطالب ،من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثانً عشر ،على أجهزة توفرها. Cincinnati Public Schools
وبالنسبة للمتعلمٌن الصغار فً مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف األول ،سٌكون هذا الجهاز آي باد .فٌما ٌتلقى الطالب األكبر سنا أجهزة
حواسب محمولة .أما عن الطالب فً الصفوف الثانً إلى الرابع ،فربما ٌكونون قد تلقوا بالفعل أجهزة آي باد ،والتً سٌتم استبدالها
بحواسب محمولة خالل األسابٌع األولى من الدراسة.
تتوفر معلومات إضافٌة عن توزٌع األجهزة هنا .بالنسبة لمن فاتهم الحصول على الجهاز المعلن عنه ،نطمئنهم بأن قسم تكنولوجٌا
المعلومات لدٌنا ٌتتبع توزٌع األجهزة على جمٌع الطالب ،وسٌتم االتصال بهم إلفادتهم بكٌفٌة استرداد جهاز الطفل.
ثانٌاٌ ،سرنا إطالق مشروع ( Connect our Studentsاتصال طالبنا) بشكل كامل بالتعاون مع شركة  Cincinnati Bellوالشركاء
المجتمعٌٌن اآلخرٌن .سٌتلقى أولٌاء األمور واألوصٌاء هذا األسبوع مكالمة آلٌة تضم معلومات إضافٌة حول كٌفٌة التسجٌل المجانً
للحصول على اتصال إنترنت منزلً .لدٌنا أٌضا خٌارات لألُسر المقٌمة بصفة مؤقتة وغٌر القادرة على تركٌب شبكة واي فاي فً المنزل.
ٌمكن العثور على المزٌد من المعلومات هنا.
الطالب ذوو االحتياجات الخاصة .سٌستمر جمٌع الطالب ذوو اإلعاقات فً تلقً الخدمات خالل نموذج التعلم عن بُعد .وسٌضع أخصائٌو
التدخل وموظفو الخدمات ذوو الصلة جداول زمنٌة لدعم الطالب داخل الفصول وبتوفٌر وقت إضافً للدعم .وسٌتم تسلٌم أدوات الدعم
والخدمات التً ٌتلقاها الطالب بناء على احتٌاجاته الفردٌة وقدرته على الوصول إلى التعلم االفتراضً.
فضال عن ذلك ،سٌتسنى للطالب ذوي اإلعاقات استخدام نفس التكنولوجٌا التً توفرها المنطقة التعلٌمٌة كما الحال مع جمٌع الطالب .وفً
بعض الحاالت ،قد تقرر فرق برامج التعلٌم الفردٌة أن أجهزة مختلفة قد تكون أكثر مالءمة لألُسر وٌتم إجراء التبدٌل .باإلضافة إلى ذلك،
تخطط المنطقة التعلٌمٌة لضمان وصول الطالب الذٌن ٌستخدمون التكنولوجٌا المساعدة و/أو أجهزة التواصل المُعزز والبدٌل إلى األجهزة
التً ٌحتاجونها.
توزيع الوجبات .سٌتمكن الطالب واألُسر من الحصول على وجبات طعام مُعبأة تكفً  5أٌام فً أٌام األربعاء بكل مدرسة .وسٌتم إرسال
معلومات إضافٌة إلى جمٌع األُسر هذا األسبوع.
المراكز الصحية .ستظم انعديد من انمراكز انصحية انتابعة نهمدارس مفتوحة خالل فترة انتعهم عن ُبعد.
ويمكن انعثور عهى أحدث انمعهومات عهى موقعنا اإلنكتروني.
الرعاية النهارية .تتعاون  Cincinnati Public Schoolsمع شركائنا المجتمعٌٌن الرائعٌن منذ عدة أسابٌع مضت لتجمٌع فرص رعاٌة
األطفال لألُسر بشكل إبداعً .ومن بٌن هؤالء الشركاء( Cincinnati Recreation Commission :لجنة سٌنسٌناتً للترفٌه)،
( Cincinnati Parksمنتزهات سٌنسٌناتً)( Public Library of Cincinnati and Hamilton County،المكتبة العامة
لسٌنسٌناتً ومقاطعة هامٌلتون)( YMCA،جمعٌة الشبان المسٌحٌٌن)( Boys and Girls Club،نادي الفتٌان والفتٌات)Greater ،
( Cincinnati STEM Collaborative، ArtWorks، Community Action Agencyوكالة العمل المجتمعً)،
و( Cincinnati Museum Centerمركز متاحف سٌنسٌناتً).
وتشمل الفرص الرعاٌة قبل/بعد مواعٌد المدرسة إلى جانب الٌوم الكامل .ستصبح هذه المعلومات متاحة بعد استٌفائها على المواقع
اإللكترونٌة لمدارس  CPSوشركائها.
األنشطة الرياضية .نظرا لالنتقال إلى نموذج التعلم عن بُعد ،ستتوقف األنشطة الرٌاضٌة خالل فصل الخرٌف .وهذا ٌعنً أن الطالب
الرٌاضٌٌن سٌواصلون تلقً التعلٌم فً المدارس المنزلٌة ،غٌر أنهم لن ٌنتقلوا إلى المرحلة التالٌة التً تشمل المنافسات المدرسٌة .وإلى
جانب ذلكٌ ،تعاون مسؤولو األلعاب الرٌاضٌة فً المنطقة التعلٌمٌة مع جمٌع المدارس ومدٌري األلعاب الرٌاضٌة والمدربٌن لتوفٌر
الفرص التً من شأنها اكتشاف وتشجٌع الطالب الرٌاضٌٌن الذٌن ٌطمحون لممارسة األنشطة الرٌاضٌة فً الجامعة .وٌشمل ذلك على
سبٌل المثال ولٌس الحصر تقدٌم المساعدة بشأن مقاطع الفٌدٌو التً تبرز المهارات الرٌاضٌة ،وتنظٌم الفعالٌات الداخلٌة المُركبة التً تتم
عبر البث الحً بمدارس  CPSإلى جانب التواصل الممتد مع مدربً الجامعات.

باإلضافة إلى ذلك ،سنستضٌف اجتماعا للرٌاضٌٌن فً مبنى البلدٌة ألولٌاء األمور والطالب والمدربٌن فً الساعة  40:32ظهرا ٌوم
الجمعة الموافق  7أغسطس.
ونود التنوٌه إلى أن جمٌع هذه الخطط تخضع لمدى صحة المجتمع والتوجٌهات الصادرة عن والٌة أوهاٌو.
الدعم االجتماعي والعاطفي .سٌتمكن جمٌع الطالب من الحصول على الدعم االجتماعً والعاطفً .وسٌواصل أخصائٌو الصحة العقلٌة فً
المنطقة التعلٌمٌة توفٌر االستشارات للطالب فً مجموعات صغٌرة وبشكل فردي .كما سٌتفقد األخصائٌون االجتماعٌون بالمدرسة األُسر
بصفة منتظمة ،وٌساعدون فً إزالة عوائق التعلم وإحالة األُسر إلى الخدمات االجتماعٌة حسب الحاجة .وٌتم تخصٌص مستشار مدرسً
لجمٌع الطالب من الصفوف السابع إلى الثانً عشر لتوفٌر الدعم األكادٌمً واالجتماعً/العاطفً ،والدعم الخاص بالمرحلة
الجامعٌة/المهنٌة.
اجتماعات البلدية .سوف تستضٌف  CPSاجتماعا افتراضٌا فً مبنى البلدٌة ألولٌاء األمور واألوصٌاء فً ٌوم اإلثنٌن الموافق 42
أغسطس الساعة  1:22مساء .وبالنسبة لمن ال ٌمكنهم الحضور الشخصً ،نود إعالمهم بمشاركة االجتماع المُسجل عقب الفعالٌة .وٌمثل
اجتماع البلدٌة فرصة للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بخطة العودة إلى الدراسة وطرح أي أسئلة قد تراودكم .ومن المقرر أن
تستضٌف منصة االجتماعات االفتراضٌة  BlueJeansهذا االجتماع ،لذا نوصٌكم بتنزٌل التطبٌق قبل االجتماع هناٌ .مكنكم العثور على
المزٌد من التفاصٌل هنا.
نوجه لكم الشكر جمٌعا طالبا وأولٌاء أمور وأُسر وموظفٌن لمساعدتكم إٌانا فً منح طالبنا بداٌة قوٌة لهذا العام الدراسً .كما نود التعبٌر
عن الشكر واالمتنان لشركائنا المجتمعٌٌن ،ال سٌما على مساعدتنا فً رأب الفجوة الرقمٌة وضمان وصول جمٌع الطالب إلى التكنولوجٌا
المتاحة ،فضال عن توفٌر خٌارات الرعاٌة النهارٌة اإلبداعٌة لألُسر.
سنستمر فً العمل مع خبراء الصحة المحلٌٌن ،واستخدام العلوم والبٌانات المحلٌة التخاذ قرارات مدروسة ،كما سنحرص على التحلً
بالٌقظة واالستعداد لجمٌع السٌنارٌوهاتُ .نثمن دعمكم وتحلٌكم بالمرونة خالل هذه العملٌة .ونرجو منكم ترقّب معلومات إضافٌة حول
الكثٌر من التفاصٌل المرتبطة بالٌوم الدراسً األول ،وٌشمل ذلك رسالة برٌد إلكترونً أسبوعٌة أرسلها إلٌكم تضم آخر المستجدات.
أتطلع لرؤٌتكم فً اجتماع البلدٌة فً الٌوم العاشر من هذا الشهر.
ارتدوا حقائب الظهر .ش ِّغلوا حواسبكم المحمولة .انعموا بمستقبل مشرق!
وتفضلوا بقبول وافر التحٌة والتقدٌر،
لورا مٌتشٌل

