April 30, 2020
 30ابريل2020,

اعزائنا اسر ادارة بودر التعليمية,
من الصعب تصديق ان نهاية العام الدراسي على االبواب .لم نكن نتخيل ان ينتهي بهذه الطريقة ,ونحن مثلكم ,نفثد الكثير من
تقاليدنا لفصل الربيع .االهم من ذلك ,اننا نفتقدكم .لقد اخترنا العمل في التعليم لسبب :نحن نحب االطفال ويشرفنا ان نكون
جزءا من تجاربهم وهم ينعلمون وينمون بما يتجاوز توقعاتنا الجامحة.
نود ايضا ان نشكركم ونهنئكم على العمل الذي قمتم به لدعم اطفالكم خالل هذا الوقت من التعلم عن بعد.
يجب اجراء العديد من االشياء في اخر اسبوعين من العام الدراسي ,ونريد مشاركة مايمكن ان تتوقعه.
اخر يوم العطاء تعليمات جديدة للمواد هو  15مايو
اليوم االخير في التعلم عن بعد لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة هو يوم  22مايو .ستعمل المدارس من  18مايو الى 28
مايو الغالق العام الدراسي.
اخر يوم دراسي مختلف هذا العام عن ما سبق (  28مايو) الذي كان اخر يوم في العام الدراسي على النتيجة المدرسية قبل
اغالق المدارس امام التعلم المباشر .يمنحنا انهاء العام الدراسي في وقت مبكر الوقت الذي نحتاجه لتنظيف المباني وممتلكات
الطالب بامان ,واعادة اجهزة الكمبيوتر المحمولة وانهاء باقي انشطة نهاية العام الدراسي.
سيستمر معلمو المرحلة الثانوية في تقديم مواضيع ومحتويات جديدة حتى  15مايو.
ستستمر الدارس االبتدائية في التدريس حتى نهاية يوم الخميس  14مايو .يوم الجمعة  15مايو هو يوم عمل لمعلمي المرحلة
االبتدائية ,وسيستخدم المعلمون ذلك اليوم الكمال واجباتهم الورقية والتزامات اعداد التقارير .لن يكون هناك تعلم عن بعد
لطالب المدارس االبتدائية يوم  15مايو .ستستخدم المدارس االبتدائية االسبوع التالي للتعامل مع اعادة المواد والمتعلقات
الشخصية للطالب ولجمع اجهزة الكمبيوتر المحمولة.
سيستمر معلمو المحلة الثانوية في تقديم مواضيع ومحتوى جيدد حتى  15مايو .من  18مايو وحتى  22مايو (اخر يوم في
العام الدراسي) ,سيواصل المعلمون والموظفون في المدارس االبتدائية والمتوسطة التواصل مع الطالب ودعم احتياجاتهم.
خالل هذه الفترة ,مع العلم ان بعض الطالب واالسر قد واجهوا تحديات كبيرة اثناء وباء فيروس الكورونا ,ستتاح ايضا
للطالب فرص لتعويض ما فاتهم من واجبات او اعمال دراسية.
تنطيف الخزانة\ دكة الطالب
تنظيف المكتب في المدارس االبتدائية :سيعود معلمول المدارس االبتدائية الى المباني يوم االثنين  18مايو لبدء عملية تنظيف
غرفهم وللتحضير لعودة المواد وعودة الكمبيوتر المحمول يوم الثالثاء  19مايو .سيقوم المعلمون في  18مايو بوضع
المتعلقات الشخصية لكل طالب من مكتبه في حقيبة شفاقة عليها اسم الطالب .يوم الثالثاء 19,مايو ,ستتم دعوة االسر الى
المدرسة الستالم معلقاتهم الشخصية .يرجى البحث عن معلومات من مدرستك بشان الوقت المخصص لك والتوقعات لهذه
العملية.
اعتبارا من  18مايو ,ستتاح الفرصة لطالب المدارس االعدادية والثانوية اعادة اجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم
والتقاط متعلقاتهم ,بما في ذلك الكتب السنوية ومستلزمات الخزائن ..ستقوم المدارس بابالغ تفاصيل العملية محددة (التاريخ
والوقت والتوقعات) مباشرة للطالب \ االسر .يمكن ان يتوقع المعلمون الوصول الى المبنى الخاص بهم في االسبوع السابق
ل 18مايو ,ابحث عن الجدول الزمني المحدد من موقعك.

نناشد الجميع االلتزام بقواعد الصحة والسالمة الجماعية لمجتمعهم المدرسي .سيطلب من الموظفين والطالب وافراد االسرة
ارتداء اقنعة من القماش وممارسة التباعد الجسدي دون استثناء .بقدر ما نرغب في العناق والسالم ,فهذا ليس وقتا للتواصل
الشخصي ,لذا كن جاهزا لتجربة قصيرة ومنجزة.
بالنسبة لالسر التي تشعر بعدم االرتياح للذهاب الى المدرسة والذين سيعود طالبهم الى المدرسة العام المقبل ,سيكون هناك
خياراللتقاط متعلقاتهم في العام الدراسي المقبل .سيتم ارسال مزيد من التفاصيل حول هذا الخيار الحقا.
اعادة االب توب الخاص باالدارة
تجمع ادارة بودر التعليمية سنويا اجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالطالب بحيث يمكن اصالح االجهزة واعدادها خالل
فصل الصيف للعام الدراسي القادم .هذا سيحدث ايضا هذا العام.
يمكن ان تتوقع االسر اعادة اجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالطالب في نفس اليوم الذي يتم فيه تنظيف خزانة \ مكتب
مدرستهم المجدولة .ستتواصل المدارس مباشرة مع اولياء االمورحول التواريخ \ االوقات التى سيحدث فيها هذا العمل
والعمليات المحددة التى يجب اتباعها لجمع اجهزة الكمبيوتر المحمولة.
نشكركم مقدما على اتباع ارشادات االرجاع وعلى صبركم حيث اننا نوازن بين خدمة العمالء عالية الجودة ومتطلبات السالمة
الصحية المنقذة للحياة.
التنظيف العميق للمدارس والمرافق
بعد ايام تنظيف الخزانات والمكاتب واجهزة الكمبيوتر المحمولة ,سيقوم فريق خدمات النظافة التابع الدارة بودر التعليمية
بتنظيف مدارس ومرافق االدارة بعمق .ويتابع عملهم وزارة الصحة والبيئة في مقاطعة الريمر ومراكز مكافحة االمراض
والوقاية منها ومتطلبات التنظيف لفيروس الكورونا او  . COVID-19استمر موظفو النظافة والمرافق لدينا في متابعة هذا
الوباء  COVID-19واتباع افضل الممارسات وتوصيات المعدات للتنظيف والتعقيم .سنجعل قائمة مرجعية باجراءات تنظيف
من ادارة بودر التعليمية متاحة على الموقع االكتروني لالدارة.
تخرج طالب المدارس الثانوية
الخريجي واولياء امورهم ,فان املنا العميق هو االحتفال بخريج  2020نف احتفاالت ر
ن
مباشة ,اذا كان ذلك
كما شاركنا مع
ي
ي
ن
ممكنا عىل االطالق .من السابق الوانه معرفة كيف سيكون وباء الكورونا او  COVID-19محليا يف هذا الصيف .يعتمد شكل
التخرج ن يف النهاية عىل المبادئ التوجيهية واالوامر الصحية العامة للوالية والمقاطعة المعلمول بها ن يف ذلك الوقت .نخطط
حاليا ن يف وقت واحد لخيارين.
الفرنس الموجود ن يف
يوم الجمعة  24يوليو والسبت  25يوليو ن يف الميدان
نخطط الستضافة احتفاالت التخرج الشخصية ي
ي
ن
.
ماوني الثانيوية Rocky Mountain High School, 1300 W. Swallow Road in Fort
روك
مدرسة ي
Collinsالخيار حقيقة.
each.
اصبح هذا
وسنتبع البوتوكوالت الخاصة باالبعاد الجسدي وتوصيات السالمة الصحية الحاسمة االخرى اذا
سيتم مشاركة تعليمات محددة للحضور ن يف وقت مبكر .اذا قررنا انه ال يمكننا استضافة االحتفاالت ,فستقوم ادارة بودر
ن
الخريجي وعائالتهم وتقديم ارشادات حول كيفية مشاهدة العرض االول لمقاطع الفيديو االحتفالية لكل
التعليمية باخطار
مدرسة ثانوية .للمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقعنا.
احتفاالت نهاية العام للصف الخامس والثامن
ستقرر المدارس االبتدائية والمتوسطة ما اذا كانت ستقيم احتفاالت .ن يف جميع الحاالت ,لن تتم االحتفاالت شخصيا,
ستكون افباضية فقط .ستقوم مدرستك بارسال تفاصيل محددة ( التاري خ والوقت وكيفية المشاركة ) اذا قررت استضافة
احتفال.

جمعية كولورادو لالنشطة الرياضية للمدارس الثانوية
قامت جمعية كولورادو لالنشطة الرياضية للمدارس الثانيو بالغاء جميع العروض والمهرجانات والمسابقات العادية وخاصة
العاب القوى المعتمدة لموسم الربيع والفبة المتبقية من موسم  .2020هذا الوقف ساري المفعول حت  1يونيو.
حت اذا تم تخفيف المبادئ التوجيهية الفيدرالية والوالية .بعد  1يونيو ,ستتمكن ادارات المدارس من اتخاذ القرارات
ن
اض ,واالختبارات االفباضية واالتصال بطالب الصف الثامن .ستتواصل
المتعلقة باتصال الطالب والمدرب والتمرين االفب ي
ن
الرياضيي واشهم بمجرد توفر المعلومات.
ادارة بودر التلعيمية مع الطالب
العاب القوى الصيفية
لن تكون االماكن الرياضية الداخلية والخارجية ن يف ادارة بودر التلعيمية متاحة الي ممارسات ,او تنمية مهارات او رفع االثقال
او التكييف خالل شهر يونيو ,حيث سيتم اغالق حرم االدارة والمرافق .ستتم مشاركة المعلومات المتعلقة بشهر يوليو
ن
الرياضيي واشهم عن توفرها.
والتحديثات الهامة االخرى مع الطالب
البامج الصيفية
ر
لقد قمنا بالغاء جميع البامج الصيفية الت ترعاها ادارة بودر التعليمية ,مثل كامب سول و اكس ستم وغبها .نحن
نستكشف فرص البامج الصيفية الممكنة مع المنظمات المجتمعية.
البامج الصيفية سوف تكون مائة بالمائة عىل االنبنت.
توزي ع المواد الغذائية الصيفية
ستقدم ادارة بودر التعليمية الوجبات للطالب حت يوم الجمعة  29مايو .بعد ذلك ,ستتمكن االش من الوصل اىل الطعام
من خالل منظمات اخرى ,بما ن يف ذلك بنك الطعام ن يف مقاطعة الريمب.
اس 2020-21
العام الدر ي
ن
اس  , 2020-2021دون معرفة بالضبط كيف سيبدو وضع الصحة
نحن
نفكر يف سيناريوهات مختلفة لبداية العام الدر ي
العامة ن يف اغسطس .كما فعلنا طوال استجابة ادارة بودر التلعيمية لوباء الكورونا  , COVID-19سيعمل قادة ادارة بودر
ن
ن
والدوليي وكذلك مكتب الحاكم جبد
المحليي
وىل الصحة العامة
التعليمية بشكل وثيق مع واتباع التوصيات من مسؤ ي
بوليس .نتوقع مشاركة المزيد هذا الصيف حول خطتنا للخريف.
يتم هنا تحديث المعلومات  PSD COVID-19 response web pagesبصفة مستمرة.
مرة اخرى ,نحن نفتقدكم جميعا بمعمق ولم نكن نتمنى ان تكون هذه هي نهاية العام الدراسي .نحن ننتظر بفارغ الصبر اليوم
الذي يمكننا اعادة التواصل مع طالبنا على الرغم من ان الحياه قد ال تبدو كما عرفناها.

باخالص,
ادارة بودر التلعيمية

Poudre School District

