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اعزائنا اولياء االمور /األوصياء،
كانت هناك أخبار جيدة في الشهر الماضي لتغيير بشأن  .COVID-19ومع استمرار انخفاض أعداد
االختبارات اإليجابية واستمرار ارتفاع معدالت التطعيم ،يبدو أن هناك ضوءا في نهاية نفق مظلم في
كثير من األحيان .إن استراتيجيات التخفيف المجتمعي التي نُت ّ ِهم بها تحدث فرقاً .ومع تلقي المزيد من
المدرسين والموظفين وأفراد المجتمع المحلي للتطعيم ،فإننا نواصل إحراز تقدم في مكافحة هذا
المرض.
شكرا ً لكم على دعمكم المستمر والشراكة ونحن نمضي قدما ً في التعليم الشخصي في مدارسنا .نعمل
معا ً على ضمان الصحة والسالمة واالستقرار التعليمي لطالبنا.
في نهاية هذا األسبوع ،عملنا دراسة استقصائية شخصية للتعليم تم االنتهاء منها من قبل أكثر من
 6200موظف وأولياء األمور .بينما نقوم بتحليل النتائج وإعداد ملخص لمشاركته مع مجتمعنا ،هناك
بعض المواضيع التي هي واضحة بالفعل .في حين أن هناك مشاعر قوية وتختلف بشأن زيادة التعلم
الشخصي  ،هناك أرضية مشتركة ودعم في مجتمعنا لمواصلة المضي قد ًما من خالل نهج تدريجي .مع
هذا في االعتبار ،وهنا الخطوات التالية في عودتنا إلى كامل في شخص التعليم:
• من المقرر أن يعود الطالب في برامج التعليم الخاص القائمة بذاتها ودوراتنا الثانوية لتعليم
اللغة اإلنجليزية إلى أربعة أيام في األسبوع من التعليم الشخصي ابتداء من األسبوع من 1
مارس .وقد تلقى اآلباء في تلك البرامج معلومات مباشرة من المدير التنفيذي للخدمات الخاصة
ومديري المدارس الثانوية لدينا بشأن هذه العودة.
• وسيعود باقي الطالب من  K-12إلى أربعة أيام كاملة – االثنين والثالثاء والخميس والجمعة –
ابتداء من األسبوع من  15مارس .سيبقى يوم األربعاء يوم ًا للتعلم عن بعد .سيقوم مديرو
مدرستك قريبا ً بتبادل المعلومات معك مباشرة حول كيفية تأثير هذا التغيير على مدرسة طفلك.

• هدفنا هو العودة إلى التعليم الشخصي الكامل في األسبوع من  19أبريل .هذا هو أسبوع واحد
بعد عطلة الربيع ويسمح للمقاطعة لمعالجة تأثير السفر المجتمعي خالل العطلة السنوية.
وكإجراء استباقي ،ستكون  UCSفي التعلم عن بعد بالكامل في األسبوع الذي يبدأ في 12
أبريل للتخفيف من انتشار  COVID-19في مجتمعنا.

• الطالب المسجلين في األكاديمية االفتراضية سوف تبقى في التعليم على الخط خالل الفترة
المتبقية من السنة الدراسية.
• وسوف يستمر عملنا في التركيز على توفير بيئة كاملة لجميع األسر فيشخص في خريف هذا
العام .ستظل األكاديمية االفتراضية ،التي يدرسها معلمو  ،UCSمتاحة في الخريف للعائالت
التي ترغب في الحفاظ على خيار على اإلنترنت لطالبهم.
مع تقدمنا ،تظل سالمة الط الب والموظفين أولوية قصوى .ونحن نواصل االستفادة من شراكاتنا
المجتمعية لزيادة فرص موظفينا لتلقي لقاحات  COVID-19الخاصة بهم .وسوف تستمر  UCSفي
التأكيد على بروتوكوالت السالمة الهامة ،مثل أغطية الوجه ،وغسل اليدين المتكرر واستخدام
الهـرم إلى أقصى
المطهرات .وسوف نتبع المبادئ التوجيهية لمركز السيطرة على األمراض لتوفير
ّ
حد ممكن .كما نطلب من أسرنا القيام بدورها من خالل اتباع بروتوكوالت الفحص الذاتي كل صباح.
لقد سافرنا في هذا الطريق معا مدفوعين بالمرونة وااللتزام تجاه أطفالنا .ومن المثير لالهتمام أن نتخذ
هذه الخطوات النهائية نحو إعادة فتح مدارسنا بالكامل.
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