Sept. 15, 2020
 15سبتمبر2020 ,
اعزائنا عائالت و اعضاء مجتمع ادارة بودر التعليمية,
اليكم فيديو :اعالن د\ ساندرا سمايزر عن العودة الى المرحلة  3من التعلم عن المزدوج
https://www.youtube.com/watch?v=QGmUPmq_PYM&feature=youtu.be

تغيي لغة الفيديو:
ارشادات حول كيفية ر
اليمي ,اضغط عالمة
ا .يف االسفل من جهة
ر
ب .اضغط عىل Subtitles/C
ر
Select
ج .اخي اللغة C a language
د .اذا لم تجد اللغة يف القائمة عند ضغطك عىل  Subtitles/CC:حينئذ:
ز .اضغط عىل ر
اليجمة االلية Click Auto-translate
و .ر
اخي اللغة Select a language
ي ,اود ان اشكركم عىل رشاكتكم الدائمة .لم يكن هذا سهال ,و لكن ,كما فعلنا مرارا و تكرارا ,س ر
اوال و قبل كل ش ر ئ
نبق متحدين
ر
يىل تحديث اخبار ادارة بودر التعليمية يف استجابتها لوباء
يف شعفنا المشيك السعاد طالبنا و نجاحهم .االن ,اليكم فيما ي
كوفيد .19-
ر
المباش ,و اراقب عن كثب بيانات كوفيد –  19التابعة الدارة الصحة والبيئة
التفكي يف التحول اىل التعلم
ظللت حذرة اثناء
ر
يف مقاطعة الريمر Larimer County Department of Health and Environment’s (LCDHE) COVID-19 data
السيما ان معدل الحالة  14يوما او متوسط  14يوما لنتائج اختبار كوفيد –  .19و قد واصلنا التشاور عن كثب مع مدير
ر
الي اجابت عن اسئلتنا عىل مادار الوقت وراجعت ووافقت عىل
الصحة العامة يف مقاطعة الريمر ,توم غوانزاليس و ادارته ,و ي
اعادة خططنا.
جاب
يف االونة
االخي ,ابلغت ادارة الصحة والبيئة يف مقاطعة الريمر  LCDHEعن اخبار جيدة عن بياناتها .ر
ر
تشي اىل تحول اي ي
ر
دفعتي اىل
الي
ي
يف المخاطر المجتمعية االجمالية .كانت اوقات االستدارة المتاخرة لنتائج االختبارات من ربي االسباب ي
ر
الي استخدمها مسؤولو الصحة
اس .كان تتبع جهات التواصل ,احد اهم االدوات ي
االنتقال اىل التعلم عن بعد لبدء العام الدر ي
ر
العامة لوقف ر
تفش المرض ,لم يكن فعال الن ادارة الصحة والبيئة يف مقاطعة الريمر  LCDHEلم تسيد نتائج االختبار
ي
ر
بالرسعة الكافية الجراء تحقيقاتها الهامة .ادى العمل الدؤوب من قبل  LCDHEمع شكائها ,بما يف ذلك وزارة الصحة بالوالية
كبي :يف  4اغسطس ,و هو اليوم الذي اعلنت فيه ان ادارة بودر التعليمية ستبدءا العام
و جامعة والية كولورادو ,اىل تحول ر
يومي او اقل ,اعتبارا من  5سبتمي,
غضون
ف
قادمة
االختبار
نتائج
من
فقط
%
27.1
اس بالتعلم عن بعد ,كانت نسبة
ر
ي
الدر ي
ارتفعت هذه النسبة اىل  .%68.1تتوقع ادارة الصحة والبيئة ان تستمر يف رؤية التحسينات يف اوقات تحول نتائج االختبار
هذه.
ر
المباش و التعلم عن بعد .دعم رشكاونا يف وزارة
نظرا لهذا ,فقد قررت االنتقال اىل التعلم المزدوج ,و الذي يشمل التعلم
اس ووقفوا عليها مرة اخرى .خطتنا الشاملة
الصحة بالمقاطعة خططنا للمرحلة  3يف وقت سابق من هذا العام الدر ي
المحدثة وشيكة ان تحدث .يف غضون ذلك ,اليك ما تحتاج اىل معرفته:
خطط التعليم في مرحلة رياض االطفال :سيعود طالب ما قبل المدرسة الى التعليم المباشر في  5اكتوبر .و سوف يقوم تعليم
الطفولة المبكرة بايصال المزيد من المعلومات مباشرة الى عائالتهم.

خطط المرحلة االبتدائية :اليزال التعلم عن بعد يمثل التحدي االكي الصغر طالب لدينا .سينتقل الطالب من الروضة اىل
ر
اسبوعي من الموعد المخطط له
المباش) قبل
الهجي (مزي ج من التعلم عن بعد و التعلم
الصف  2اىل التعليم المذدوج او
ر
ر
ر
يف االصل .كما هو موضح يف الجداول ادناه ,فاننا ال نعيد  % 100من طالب ادارة بودر التعليمية مرة واحدة للتعلم المباش
خمسة ايام يف االسبوع .سوق نتبع نهجا مرحليا ,بادخال درجات مختلفة بمرور الوقت يف المرحلة  – 3نموذج التعلم
المزدوج داخل المدرسة \ يف الميل  . Phase 3 – Hybrid in-school/at-home learningاعتقد انه من المهم بالنسبة
ر
المباش مع عدد اقل من الطالب ف مبانينا ر
تاثي هذا االنتقال عىل طالبنا و
لنا العودة اىل التعلم
حي نتمكن من مراقبة ر
ي
.
مستجيبي قدر االمكان و ان نتخذ الخطوات المناسبة لالستجابة
نكون
ان
النهج
هذا
لنا
يتيح
تمعنا
مج
و
عائالتنا و موظفينا
ر
ر
ش المرض نتيجة لذلك.
اذا راينا حاالت تف ي
يىل ما يمكن ان تتوقعه العائالت لطالب المرحلة االبتدائية:
فيما ي

المدارس االبتدائية Elementary School
Friday

الجمعة

Thursday
الخميس

Wednesday
االربعاء

Tuesday
الثالثاء

Monday
االثنين

 K-2في المرحلة 3
الصف  5-3في المرحلة ( 1تعلم عن بعد)
 K-2في المرحلة 3
الصف  5-3في المرحلة ( 1تعلم عن بعد)
الصفوف من  K-5في المرحلة 3

اسبوع  5اكتوبر
اسبوع  12اكتوبر
اسبوع  19اكتوبر

االسبوع للمرحلة  3لطالب المرحلة االبتدائية ادناه .تم بالفعل تحديد جميع الطالب من رياض االطفال اىل
الجدول
ي
الصف  )PreK-12 ( 12يف مجموعة  . A or Bالرجاء الرجوع اىل حساب الوالدين  ParentVUEالخاص بكم لمعرفة
المجموعة الخاصة بطفلكم.
Friday

Thursday
الخميس

Wednesday
االربعاء

Tuesday
الثالثاء

Monday
االثنين

جميع الطالب
في التعلم عن
بعد

طالب المجموعة
B
يوم كامل تعلم
مباشر

طالب المجموعة
A
يوم كامل تعلم
مباشر

Bطالب المجموعة
يوم كامل تعلم
مباشر

طالب المجموعة
A
يوم كامل تعلم
مباشر

الجمعة

المرحلة 3

ر
المباش لطالبنا يف المرحلة الثانوية و
خطط المدارس المتوسطة \ الثانوية :نواصل استهداف  19اكتوبر لبدء التعلم
ر
سنشارك المزيد يف االسبوع الذي يبدءا يف  28سبتمي .كما هو الحال مع مدارسنا االبتدائية ,نخطط للعودة اىل التعلم المباش
هجي.
عىل مستوى المدارس المتوسطة و الثانوية يف نهج
مرحىل مزدوج او ر
ي
>> More info about PSD phases of education
روتوكوالت الصحة والسالمة للطالب و الموظ ن
ي
الموظفي و الطالب ارتداء اغطية وجه قماش يف المدرسة.
اغطية الوجه :سيطلب من
ر
ر
الي يجب ان تتبع ارشادات المقاطعة و تغطية
* سيكون الوالدان \ اولياء االمور
ر
مسؤولي عن تو رفي اغطية الوجه القماش ي
انفك و فمك ( .) follow county guidance
ر
وف الهواء الطلق للوقت الذي توافق عليه وزارة الصحة بدون اغطية
* سيتم اجراء "اسياحات من االقنعة" بشكل دوري ي
للوجه.

* سيسمح للطالب بازالة اقنعة الوجه القماشية ف ر
فية الراحة ,باتباع ارشادات الصحة العامة.
ي

* قد تكون هناك حاالت نادرة يتم فيها اعفاء الطالب ذوي االعاقة او بعض الحاالت الطبية.
الصحة و السالمة :سيتم وضع بروتوكوالت سالمة مهمة يف جميع المدارس للحد من انتشار كوفيد –  .19من ربي هوالء:

ن
الموظفي و االرس اتباع جميع بروتوكوالت و ارشادات و اجراءات الصحة و السالمة
* نتوقع من جميع الطالب و
ن
الدارس للحفاظ عىل سالمة الجميع قدر االمكان.
يف هذا العام
ي
* يجب عىل العائالت التحقق من طالبهم بحثا عن اعراض كوفيد –  19يوميا  COVID-19 symptomsو عدم
ارسالهم اىل المدرسة اذا كان لديهم حىم تزيد عن  100.4درجة فهرنهايت.
لفيوس كوفيد –  19و يجب ان يحصلوا عىل "ضوء
الموظفي استخدام تطبييق الفحص
* يطلب من جميع
اليوم ر
ر
ي
ظفي المرض البقاء يف
اخض" من التطبيق للعمل قبل الدخول اىل منشاه ادارة بودر التعليمية ,و يجب عىل المو ر
الميل COVID-19 symptoms
* يحب عىل اي موظف ا طالب يعانون من اعراض كوفيد  19-او مرض بطريقة اخرى ابالغ مكتب الممرضة حيث
وىل االمر و يطلب منهم اصطحاب طفلهم من المدرس ,اذا تقرر انهم
سيتم تقييمهم .سيتم االتصال بالوالدين \ ي
مريضون لدرجة ال تسمح لهم بالذهاب اىل المدرسةtoo sick to be at school. .
* اتبع الطرق الثالث :ارتد قناعا و انتبه اىل المسافة واغسل يديك .افصل الطالب اىل مجموعات ,قد االمكان ,لتقليل
االتصال الوثيق ( تعرفها ادارة الصحة و البيئة ف مقاطعة الريمر بانها اقل من  6اقدام و ر
اكي من  10دقائق) و
ي
التعرض المحتمل لكوفيد –  19و السماح بتتبع االتصال عند الضورة.
المباب و دورات المياة.
* تنظيف جيد لالسطح عالية التعرض للمس و تعقيم
ي
عي ف المدارس ر
حي يناير .2021
* لن يتم السماح بالزوار او المتطو ر ي
* تم الغاء جميع الرحالت الميدانية ر
حي يناير .2021
ئ
ر
االبتداب .قد تقدم الصفوف الثانوية
* لن تكون هناك نوادي او انشطة خارج المنهج بشكل مباش عىل المستوى
ي
بعض العاب القوى و النوادي و االنشطة الالمنهجية ال ر يي تتبع بروتوكوالت الصحة العامة.
* ستظهر مباب ادارة بودر التعليمية الفتات ر
مشيكة للصحة و السالمة.
ي
* تعرف عىل المزيد بالصحة و السالمة PSD’s Health and Safety web page.
ر
ح
ش يف ادارة بودر ستؤدي اىل الحجر الص ي
اذا كانت هناك حالة اصابة :نتوقع ان تكون هناك حاالت و تف ي
وه التعلم عن بعد غالبا مع ملحوظات بسيطة .تتبع
للفصول الدراسية و اغالق المدارس و الرجوع اىل المرحلة  1ي
ادارة بودر التعليمية التوجيهات الصحية الحالية ,بما يف ذلك من ادارة الصحة العامة و البيئة يف كولورادو و ادارة
غيي حسب اوامر الدولة.
الصحة العامة و البيئة يف مقاطعة الريمر و ارشادات  LCDHEعرضة للت ر
* راجع احدث ارشادات CDPHE guidanceللحاالت و ر
تفش المرض ف المدارس ر
الي ستتبعها ادارة بودر التعليمية.
ي
ي
ي
most-recent CDPHE guidance for cases and outbreaks in schools
•

* لدى ادارة بودر التعليمية مسؤول اتصاالت لتتبع جهات التواصل لكوفيد –  19يعلم عن كثب لتقييم التعرض
المحتمل و الحاالت االيجابية لكوفيد –  19ربي موظق ادارة بودر التعليمية و الطالب ر
ثني من
بالرساكة مع ا ر
ي
المعيني يف ادارة بودر التعليمية.
خياء تتبع جهات االتصال LCDHE
ر
ر
* يجرى  LCDHEتحقيقات تعقب االتصال بالرساكة مع ادارة بودر التعليمية .الرد عىل المكالمة :من الضوري ان
تجيب عائالتنا و طالبنا و موظفونا عىل المكالمة الواردة من وزارة الصحة و مشاركة المعلومات الدقيقة يف الوقت
ر
موظق
فش المرض يف مجتمعنا و الحفاظ عىل مدارسنا مفتوحة .يحافظ كل من
ي
المناسب للمساعدة يف تقليل ت ي
ادارة الصحة والبيئة و ادارة بودر التعليمية عىل شية المعلوماتconducts contact-tracing investigations .
* التقييم عىل اساس كل حالة عىل حدة ,ستعلم ادارة بودر مع ادار الصحة و البيئة يف مقاطعة الريمر اليصال
معلومات مهمة ( اي تقوم ادارة الصحة و البيئة ف مقاطعة الريمر باخطار االشخاص ر
مباشة اذا تم تحديدهم عل
ي
في و \ او االباء و اولياء االمور.
انهم جهات اتصال وثيقة و يجتاجون اىل الحجر
ظفي المستهد ر
الصح) للمو ر
ي

النقل :تحدد ادارة بودر التعليمية كيف سيتم تسليم خدمات النقل ولمن و ر
مي تبدءا .سيتم ارسال مزيد من المعلومات يف
اقرب وقت ممكن.
ر
ر
المباش خيارا ,عليكم بارتداء االقنعة ,و االنتباه
اكي من اي وقت مض ,نحن بحاجة اىل دعمكم .اذا كنت تريد ان يظل التعلم
ر
المحىل للتحدث عن حالة ربما تكون قد
الي تقطعها و اغسل يديك .كن رصيحا اذا اتصل بك قسم الصحة
ي
اىل المساقات ي
اتصلت بها انت او طالبك .قم بدولك لمساعة مجتمعنا ح ري تظل مدارسنا مفتوحة.
كما قلت ,ساراقب تاثي هذا االنتقال اىل التعلم المختلط عىل المجمتعم طوال ر
فية تحولنا اىل المرحلة  .3اذا بدءانا يف رؤية
ر
ه التعلم عن
زيادة انتشار المجتمع – او حقائق مخاطرة تظهر من الممكن ان تعود ادارة بودر التعليمية اىل المرحلة  – 1و ي
بعد يف الميل  . Phase 1 – Remote learning at home.من االن فصاعدا ,نعلم اننا سيى حاالت يف ادارة بودر
ح و االغالق ,بسبب ارشادات الصحة العامة .نحن عىل
التعليمية تدفع الفصول الدراسية او المدارس اىل الحجر الص ي
ر
االكي منطقية بالنظر اىل صحة المجتع الحالية.
استعداد للعمل يف المرحلة التعليمية
شكرا لكم عىل رشاكتكم المستمرة و المرونة و الصي.
المخلصة,
د\ ساندرا سمايزر
مديرة االدارة التعليمية
Sincerely,
Sandra Smyser, Ph.D.
Superintendent

