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 أعزائي آباء وأسر التالميذ،

 

آمل أن تجدكم هذه الرسالة اإللكترونية في أتم صحة وأحسن حال، وأن تكونوا مستمتعين بصيف آمن  

ومريح.  اعتباًرا من هذه اللحظة، سنعود إلى المدرسة باستخدام نهج نموذج مختلط للتعلّم، يجمع بين التعلّم  

المدرسة مع مراعاة التباعد االجتماعي بناًء على مجموعة مختارة من النماذج  عن بُعد مع بعض الوقت  في 

بتمبر/ أيلول،  [.  أود أن أطلعكم على حالة خططنا إلعادة الفتح في س رابطالتي طورها مستشار التعليم ]

؛  (COVID-19ولكن يرجى العلم أن هذه خطط مؤقتة قد تستمر في التغيير يوميًا بسبب طبيعة أزمة )

 والعديد من الوكاالت المساهمة في عملية صنع القرار. 

 

أدرك أن هذا وقت مقلق، وأن استمرار عدم القدرة على التنبؤ يخلق حالة من عدم اليقين، وقد تتغير   

حقاً، وقد تتطلب منا الظروف تغيير نهجنا.  بينما نخطط لتجربة تعليمية غنية في بنايتنا، فإننا  التوجيهات ال

 نستعد في نفس الوقت لبرنامج افتراضي قوي ومثير. 

 

طلب منا مستشار التعليم أن نختار أحد النماذج الهجينة المتوفرة الفتتاح مدرستنا بطريقة "مختلطة" تجمع  

( وجمعية اآلباء والمعلمين  SLTوالتعليم داخل المدرسة. وافق فريق القيادة المدرسي )بين التعلّم عن بُعد  

(PTA( ولجنة تخطيط المساحة المكانية )Space Planning Committee  الخاصة بنا على أن )

ستعمل   أيام للتعلّم عن بُعد، 4أيام والتي تجلب ثلث تالميذنا إلى المبنى لمدة يومين متتاليين/  6دورة مدتها 

بشكل أفضل للحفاظ على اتساق البرمجة للمواد الدراسية األساسية.  لحسن الحظ بالنسبة لنا، يدعم هذا  

النموذج هيكل مجتمعاتنا التعليمية وسيسمح لكل من مجتمعاتنا التعليمية بالبقاء معًا بشكل شخصي وعن بُعد.  

عمل الذي سيقوم به التالميذ في المنزل بينما  سيقدم المعلمون التعليقات وسيقومون باالستعداد المستمر لل

 ( كمركز التعلّم عن بُعد لدينا. Google Classroomنستمر في استخدام تطبيق ) 

 

سيخطط المعلمون لمنهج متماسك ومتكامل للتعلم االفتراضي والحي وسيشاركون المعلومات والتسلسل مع  

،  2020أغسطس/ آب،   7أنه في يوم الجمعة، أولياء األمور على موقعنا اإللكتروني.  يرجى مالحظة 

باإلعالن عن المبادئ التوجيهية لفتح المدارس في والية نيويورك، لذلك سنكون    Cuomoسيقوم الحاكم  

بالطبع خاضعين لتوجيهه.  العديد من العائالت ستكون لديها مشاكل تتعلق برعاية األطفال. يعمل العمدة  

 وارد للعائالت، وستتلقون المزيد من التحديثات حول هذه المسألة. على وضع خطة لتوفير المزيد من الم

 

لدى اآلباء أيًضا خيار تحديد التعلّم عن بُعد بالكامل إذا لم يكونوا مرتاحين إلرسال أطفالهم إلى المدرسة.   

قبل أسبوعين من إدارة التعليم مع توجب تقديم إجابتكم   استبيان تفضيالت التعلم يجب أن تكونوا قد تلقيتم 

أغسطس/ آب.  سيقوم العديد من معلمينا بالتدريس عن بُعد. هؤالء المربون ُهم معلمون   7بحلول يوم 

 استثنائيون وسيقودون برنامج التعلّم عن بُعد. 

 

ات )المجتمعات التعليمية( وتوزيعها على العائالت في  ستتم مشاركة معلومات برامج التالميذ والمجموع

 أواخر أغسطس/ آب. كما ترون، تعد العودة إلى المدرسة مهمة رائعة وقد خططنا للعديد من السيناريوهات. 
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سأزودك بمزيد من التحديثات بمجرد الحصول على المعلومات ويرجى مالحظة أحدث الجداول الزمنية  

 للمدارس المدرجة أدناه: 

 

 استبيان تفضيالت التعلّم تاريخ استحقاق الرد على  أغسطس/ آب: 7

أغسطس/ آب: تتلقى المدارس نتائج استبيان تفضيالت التعلّم ونتائج الموافقة على التسهيالت المطلوبة    10 

 للموظفين 

 موعد لمدير المدارس لتقديم نموذج البرنامج التعليمي المختار  أغسطس/ آب: آخر  14 

أغسطس/ آب: اليوم األخير للمديرين المراقبين وفرق مراجعة المناطق التعليمية لمراجعة جميع الطلبات    21 

 المقدمة من المدارس. 

( في برمجة  DRTأغسطس/ آب: قد تبدأ المدارس الحاصلة على موافقة فريق مراجعة المنطقة التعليمية )   21 

 التالميذ. 

لم يوافق فريق مراجعة    28  التي  المدارس  التعليمية )فقط  النماذج  أغسطس/ آب: آخر يوم إلعادة إرسال 

 ( على نماذجها أثناء التقديم األولي( DRTالمنطقة التعليمية )

 أغسطس/ آب: يمكن للمدارس القيام بإخطار أولياء األمور  28 

 أغسطس/ آب: يتم نشر خطط المدارس 28 

   

 تم وضع اإلرشادات التالية للتعامل مع تسهيالت الصحة والسالمة.  

 

 ستتضمن بعض بروتوكوالت السالمة المدرسية الجديدة ما يلي:   

 أقدام/ حوالي مترين(  6في الفصول )بمسافة إبقاء التالميذ على قواعد التباعد االجتماعي   ●

 تلميذاً فقط لكل غرفة  12-9اعتماًدا على حجم الفصل الدراسي، وجدولة   ●

 العمل عن كثب مع عيادتنا الصحية المدرسية، لرعاية تالميذنا ودعم جهودنا للوقاية من األمراض   ●

غسل اليدين بشكل متكرر  الموظفين والتالميذ؛ وتشجيع  - ارتداء األقنعة في جميع األوقات   ●

 واستخدام معقم اليدين 

البقاء في المنزل إذا كنت مريًضا )سيكون لدينا غرفة عزل ألي تلميذ)ة( تظهر عليه أعراض أو    ●

 يراه الممرض الممارس لدينا وينتظر وصول ولي األمر الستالمه( 

ات اللمس العالي  تطهير الفصول الدراسية كل ليلة؛ والمزيد من التنظيف المتكرر للمناطق ذ   ●

 ودورات المياه 

 إبقاء النوافذ واألبواب مفتوحة للتهوية المثلى   ●

استخدام المزيد من أبواب الدخول واالنصراف لتجنب التجمعات الكبيرة في الخارج وفي الساللم    ●

 والردهات 

   



T&I-31642 (Arabic) 

ة للموظفين  باإلضافة إلى هذه االحتياطات، نحن في انتظار المزيد من اإلرشادات حول الفحوصات الصحي 

والتالميذ قبل دخول المبنى والقيود المحتملة المتعلقة بالغداء والفسحة. نحن نستعد لتنفيذ جميع االستراتيجيات  

 الممكنة للحفاظ على الظروف المثلى للسالمة والتعلّم. 

   

الخريف، فسوف  للتعلّم في  الهجين  النموذج  بناء هذا  يعملون على  وإداريينا  نستفيد من    نظًرا ألن معلمينا 

خبراتنا من التعلّم عن بُعد لتنوير خططنا.  نأمل في تحسين التجربة عن بُعد باإلضافة إلى االستفادة من التعلّم  

الشخصي من خالل توفير التدريس في مجموعات صغيرة وتوفير الدعم االجتماعي االنفعالي.   أولويتنا هي  

ل كذلك.  الهدف هو تشغيل برنامج تعليمي كامل )عن بُعد/  توفير الرفاهية النفسية والجسدية لمجتمعنا وستظ

واإلرشادات   المتطلبات  بجميع  الصارم  االلتزام  مع  أمانًا،  الطرق  بأكثر  وعاطفيًا  اجتماعيًا  شخصيًا(، 

 والتوصيات الصحية. 

 

ع  سأستمر في مشاركة أي وجميع التحديثات.  ولكم منا جزيل الشكر على دعمكم وصبركم وتفهمكم.  أتطل 

 (. MS 88م في مدرسة ) ّّ إلى رؤية التالميذ والعودة إلى الوضع الطبيعي الجديد في التعليم والتعل 

 

،  NYCDOE)إذا كنتم ترغبون في االطالع على مزيد من المعلومات من إدارة التعليم لمدينة نيويورك )

 .   2021-2020الموقع اإللكتروني للعام الدراسي يرجى االطالع على 
 

لدينا،  الرائعة  اآلباء  منسقة شؤون  ستقوم  الخميس.  يوم  العام  االجتماع  في  إلينا  االنضمام   Tracyيرجى 

Jordan .بمتابعة التفاصيل ، 

 

 مع فائق التقدير واالحترام،  
 

 

Ailene Altman Mitchell ،المديرة 

The Park Slope Education Complex at M.S. 88 
455 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215 

 718-788-4482 الهاتف: 

 718-768-0213 الفاكس: 

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


