ادارة بودر التعليمية تتحول الى المرحلة  1من التعلم عن بعد يوم  23نوفمير

Nov. 13, 2020
نوفمب2020,
13
ر
اعزائنا عائالت ادارة بودر التعليم
:
مع زيادة حاالت كوفيد –  19يف مقاطعة الريمر بمعدل ينذر بالخطر ,ستنتقل ادارة بودر التعليمية اىل المرحلة االوىل بدء
نوفمب و ى
حت نهاية العطلة الشتوية.
التعلم عن بعد يوم االثني23 ,
ر
ى
ى
سيبق طالب الروضة و حت طالب الصف  12يف المرحلة  3من التعلم المذدوج يف االسبوع الذي يبدءا
*
نوفمب.
يوم 16
ر
Phase
1
نوفمب لجميع الصفوف.
23
يوم
بعد
عن
التعلم
من
1
للمرحلة
التحول
من
ول
اال
اليوم
* يبدءا
ر
ى
عب االنبنت بنسبة  %100دون تغيب.
* سيستمر طالب التعلم عن بعد ر
سنقوم باخطار مجتمع ادارة بودر التعليمية عن خططنا ليوم  5يناير و ما بعده حيث نراقب الوضع ى
يسمب.
حت د ر

تثت عل الموظفي و الطالب و تعلن عن التحول
تحديث اخبار ادارة بودر التعليمية :المدير العام لالدارة د\ ساندرا سمبر ي
اىل التعلم عن بعد.
انسخ هذا الرابط و الصقه عل متصفحكhttps://www.youtube.com/watch?v=h_mPKr2gWdw :
يل ارشادات حول كيفية تغيب لغة الفيديو:
فيما ي
السفل االيرس ,انقر فوق االعدادات
 .1يف الجزء
ي
ر
 .2انقر فوق ترجمة \شح Subtitles/CC
 .3ى
اخب اللغة
ى
 .4اذا لم تكن اللغة مدرجة عند النقر عل البجمة \ رشح:
 .5انقر فوق ى
البجمة االلية
 .6ى
اخب اللغة Auto-translate

لماذا التحول؟
الصح ,فيصبح من الصعب
تؤثر حاالت كوفيد –  19عل نظامنا حيث يتحول الموظفون اىل العمل عن بعد او اىل الحجر
ي
بشكل ى
مبايد القيام بعمل و تعليم اطفالنا و رعايتهم .عل الرغم من ان بعض المدارس و االقسام لم تواجه بعد التحدي
المتمثل يف االستجابة لحاالت كوليد –  ,19فقد اصبح الكثب منها مدربا .مع ارتفاع عدد الحاالت المجتمعية ,تكافح فرقنا
للحفاظ عل القدرة عل اجراء تحقيقات شيعة و فعالة لتتبع جهات االتصال مع ادارة الصحة.
تم نقل العديد من الطالب و الموظفي اىل التعلم عن بعد يوميا للتقييمات ,و تم عزل العديد منهم الحقا عل انهم كانوا
وعرسون حالة ايجابية مؤكدة و ى
جبتنا تسع ر
ئ
فبات تقييم متتالية و
عل اتصال وثيق بالحاالت مما يؤدي اىل االنتشار
البطت .ا ر
حاىل ,توقعنا المزيد
قضايا التوظيف عل اغالق ر
اكب مدرسة ثانوية لدينا ,مدرسة فوسيل ريدج ,يوم الخميس ,و مع المعدل ال ي
من المتابعة.
ى
كنا نامل ان نبق يف المرحلة  3طالما انه من االمن القيام بذلك .حان وقت التحول االن.
من خالل هذا االعالن ,اطلقنا لوحة بيانات جديدة ,يمكن الوصول اليها عل صفحة الموقع الخاصة بحالة االدارة و
نوفمب ,كان هناك  154حالة مؤكدة
المعلومات  ,و التخطيط الضافة المزيد من القياسات يف المستقبل .بي  5اكتوبر و 12
ر
و  80حالة ايجاية اف ىباضية يف ادارة بودر التعليمية ,مع تسجيل  66حالة من الحاالت المؤكدة يف االيام السبعة الماضية.
ر
ر
المباش.
التفش يف جميع مدارسنا الثانوية او الفصول
يحد االنتشار عل مستوى المجمتع من قدرتنا عل توفب التعلم
ي
الدارسية ,عل النحو المحدد من قبل وزارة الصحة بالوالية .و عل الرغم من اننا بدءانا يف رؤية دليل عل انتشار الحد االدن
ى
الت نراها مرتبطة باحد افراد االشة االيجابيي و االخ او االخت,
من المدارس ,ومن الطالب اىل الطالب ,فان معظم الحاالت ي
ى
الدارس.
الت ظهرت عليهم االعراض خالل اليوم
ي
او تجمعات عطلة نهاية االسبوع ,او حفلة الهالوين ,او الطالب او الموظف ي
تستمر ر
مؤشات بيانات كوفيد –  19الرئيسية يف اخبارنا باننا نكافح للسيطرة عل الفبوس من وجهة نظر المجتمع.
 Colorado Department of Public Health and Environment COVID-19 Dial.باالضافة اىل االتجاهات
السائدة يف ادارة بودر التعليمية ,فقد قمنا برصد بيانات المقاطعة من خالل عدسة ادارة كولورادو للصحة العامة و البيئية
الهاتق من خمسة مستويات تساعد المجتمعات المحلية عل التخاذ قرارات لتحقيق
ديال كوفيد –  .19يتكون االتصال
ي
جتماع مع ضمان القدرة عل احتواء الفبوس .مقاطعة الريمر حاليا يف المستوى
التوازن بي النشاط االقتصادي و اال
ي
االصفر :البقاء ف المنل ر
اكن امانا.
ي
يتم تحديد مستويات االتصال من خالل المقاييس الرئيسية الثالثة ادناه .كان هذه تتجه نحو المستوى االحمر :البقاء يف
المبل ر
اليوم لمقياس
سبتمب ,مع معد نمو شي ع منذ االسبوع االخب من اكتوبر .ع الرغم من التغيب
اكب امانا منذ منتصف
ر
ي
يوص دايل بالتعلم عل بعد.
الدولة ,اال ان االتجاه لم يكن يف االتجاه الصحيح – يف المستوى االحمر :البقاء يف المنل,
ي
نوفمب:
المقاييس الرئيسية اعتبارا من 13
ر
* حاالت جديدة يف المجتمع :يوجد يف المقاطعة  531حالة لكل  100,000شخص .هذا يتجاوز نقطة الفصل
ه  350للمستوى االحمر ب  181حالة
و ي
ر
.
:
* النسبة المئوية تبلغ نسبة المقياس  ,%9,4اي اكب من الضعف من  %4,6قبل اسبوعي نقطة الفصل
ه .%15
للمستوى االحمر ي
الماص .كان هناك زيادة كببة
التاثن عىل دخول المستشف :يوجد حاليا  62مريضا من كوفيد –  19الجمعة
*
ر
ي
نوفمب ,و اذا استمر هذا االتجاه ,فربما تكون مستشفيات مقاطعة الريمر قريبة من
يف حاالت االستشفاء منذ 2
ر
طاقتها الكاملة يف االسابيع المقبلة.
ر
المباش من خالل القيام بدورك ,مرة اخرى ,لتسوية
ساعد ادارة بودر التعليمية و ساعدنا عل العودة مرة اخرى اىل التعلم
المنحت .ارتد قناعا ,و انتبه اىل المسافات ,و اغسل يديك وحافظ عل لقاءاتك الصغبة و يف التجمعات المبلية .كما نصح
مسؤولو الصحة العامة.

ماذا تتوقع يف التعلم عن بعد

* تعلم المزيدRemote Learning: What to Expect web page. :

*
*
*
*

ر
االكب عرضة للخطر يف اي مرحلة
تواصل ادارة بودر التعليمية العمل عل افضل السبل لتقديم الدعم للطالب
من مراحل التعلم ,بما يف ذلك كجزء من هذا التحول.
ى
عب االنبنت و الوصول اىل المهام و التواصل
سيستمر الطالب و اولياء االمور يف الوصول اىل تطبيقات التعلم ر
مع المعلمي و المزيد من خالل صفحات المعلم المقصودة.
ستواصل ادارة بودر التعليمية توزي ع الوجبات .سوف نشارك المزيد من المعلومات قريبا حول كيف سيبدو توزي ع
الوجبات بسبب هذا التغيب.
اذا لم يكن لدى عائلتك امكانية وصول موثوق اىل ى
االنبنت ,فقم باخطار معلم طالبك و اتصل بمكتب المدرسة.
 . Community Tech Portal. Forللحصول عل مساعدة
الدعم الفت و الموارد المتاحة يف بوابة تكنولوجيا المجتمع
اضافية ,ارسل بريدا ى
اكبونيا عل  covidtechhelp@psdschools.orgاو اتصل بخط دعم الطالب\ االشة عل
رقم 970-490-3339

تعمل المدارس و االقسام برسعة للتكيف مع هذا التحول و نحتاج اىل القليل من الوقت للقيام بذلك .من فضلك ال تتوقع
المزيد من االتصاالت من مدرستك ى
حت االسبوع المقبل.

باخالص,
ادارة بودر التعليمية
------

