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 /العامة سینسیناتي مدارس مجتمع في أعزاءنا

 وضع بدأنا قد وكنا. الخریف ھذا للدراسة للعودة نستعد ونحن وآرائكم توجیھاتكم على الجزیل بالشكر إلیكم نتوجھ أن یسعدنا
 في تقاسمناھا التي واألفكار النظر ووجھات األسئلة من الفیض لھذا امتناننا عن لكم ونعرب نیسان،/ أبریل شھر في الخطط
 . الماضیة والشھور األسابیع

 
 موظف 6200 من أكثر فیھ شارك الذي واستبیاننا النقاش، ومجموعات التخطیط، لجان في المشاركة خالل من صوتكم لناووص
 .  األخیرة المجلس اجتماعات في المشاركة من قیاسیًا رقًما شھدنا ولقد. بالمجتمع وعضو وطالب أمر وولي

 
 تحقق أنھا من یقین على نحن والتي تنفیذیة خطة الیوم ھذا من سابق وقت في العامة سینسیناتي لمدارس التعلیم مجلس اعتمد
 الشخصي الحضور بطریقة للدراسة الخطة ھذه بموجب الطالب ویعود .لطالبنا األكادیمي والنجاح السالمة بین توازن أفضل
 العائالت نشجع فإننا كاملبال الصحیة المخاطر من بالفصول التدریس تتضمن خطة تخلو ال أنھ وبما. األسبوع في أیام 3-2 لعدد
 Cincinnati( الرقمیة سینسیناتي أكادیمیة مدرستنا تستكشف أن على الشخصي بالحضور الدراسة ألطفالھا یصلح ال التي

Digital Academy (2021-2020 الدراسي للعام .. 
 

 المدارس خطة مستقبل
 على القائم القرار وصنع والمساواة، الشخصي، بالحضور الدراسة من ممكن قدر وأكبر والصحة، السالمة( التوجیھیة مبادئنا إن

 . لدینا التخطیط عملیة صدارة في تظل) المالیة والمسؤولیة البیانات،

 :مھمة مكونات ثالثة للدراسة بالعودة المعنیة خطتنا وتتضمن
)1( 

 
 بھا توصي التي االجتماعي التباعد مسافة على المحافظة بغیة مجموعتین إلى طالبنا تقسیم النموذج ھذا یتضمن :المختلط التعلیم
 في یومین لعدد الفصل في دراسة على مجموعة كل تحصل وسوف. أقدام ستة وھي منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز
 یحضر ال التي األیام وفي. األربعاء أیام الشخصي الحضور وتتبادل) ةالجمع/ الخمیس أو الثالثاء/ االثنین( أدني كحد األسبوع

 أو األخرى المباني إلى ینتشروا ولن مدارسھم، في الطالب ویمكث. بُعد عن التعلیم بطریقة یدرسون سوف بالفصل، الطالب فیھا
 .المجتمعیة المساحات

 
)2(

 الكامل الدوام بطریقة رقمي تعلیم خیار یتوفر) الرقمیة سینسیناتي أكادیمیة( Cincinnati Digital Academy مدرسة
 التدریس یجري مدرسیة بیئة في طالبھم أو عائالتھم صحة على یخشون الذین واألوصیاء األمور بأولیاء یتعلق فیما ،)التفرغ(

 دراسیًا منھًجا تقدم (الرقمیة سینسیناتي أكادیمیة) Cincinnati Digital Academy مدرستنا. الشخصي الحضور بطریقة فیھا
 في دروس وكذلك معلمات/ معلمین مع االفتراضي الوقت في دروس على یشتمل عشر الثاني إلى الروضة الصفوف من لطالبنا
 .رقمیة فصول

 
 تعمل إذ العامة، سینسیناتي مدارس عائالت أجل من اختیاراتنا مجموعة ضمن الخیار ھذا یكون بأن سعداء ونحن
 االرتقاء في الصیف نقضي نحن. بالكامل إلكتروني خیار إطالق سرعة على الحاضر الوقت في كثیرة تعلیمیة مناطق
 . مدارسنا قافلة إلى الجدد لمنضمینا أعداد في محتملة لزیادة استعدادنا وضمان الدراسي بالمنھج

 
 سینسیناتي أكادیمیة( Cincinnati Digital Academy بمدرستنا یلتحقون الذین الطالب أن نفیدكم أن األھمیة ومن

 بھا الملتحقین العامة سینسیناتي مدرسة في القادم العام مكانھم استبقاء یمكنھم سوف القادم الدراسي العام في) الرقمیة
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 التي العائالت نشجع ونحن. حدة على دراسي فصل كل أساس على االختیار ھذا اتخاذ أیًضا للعائالت ویمكن .حالیًا
 .Digital Academy مدرستنا تستكشف أن بالكامل بُعد وعن معتمد قائم بخیار تھتم

 
 أعضاء أحد معك یتواصل وسوف االھتمام) استمارة( نموذج استكمال نرجو لطفًا الخیار ھذا في یفكرون ممن كنت إذا

 .Cincinnati Digital Academy بمدرستنا العمل فریق
 

  :بُعد عن التعلیم إلى المرن االنتقال على القدرة )3(
 أوھایو، لوالیة الصحیة واإلدارة دیواین، المحافظ توجیھات اتباع الدراسي والعام الصیف فصل طوال نواصل سوف

 الصحة على العامة بالمخاطر یتعلق فیما وذلك ھاملیتون، لمقاطعة الصحیة واإلدارة أوھایو، لوالیة التعلیم جلسم
 بالكامل بُعد عن تعلیمیة بیئة إلى لالنتقال االستعداد أھبة على نحن. مجتمعنا وفي والیتنا في األمراض انتقال ومخاطر

 .االقتضاء حال
 

 أیام خمسة إلى لیومین المدارس بغلق توصي منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز اتإرشاد أن مالحظة األھمیة ومن
 بصدد الحاضر الوقت في أننا ورغم. مؤكدة إصابة حالة وجود حالة في األعراض ومتابعة العمیق التنظیف أجل من

 جمیًعا علینا یتعین أنھ إال الفیروس تفشي حالة في المدارس غلق احتمالیة ومدة موعد بشأن نھائیة قرارات اتخاذ
 . وبسالسة بسرعة النُقلة بھذه للقیام االستعداد

 
 تحسین كیفیة بشأن والموظفین األمور أولیاء من نظر وجھات كذلك وتلقینا الوالیة، غلق أثناء في الكثیر تعلمنا لقد

 :ذلك في بما ،الربیع في علیھ كان عما كثیًرا بُعد عن التعلیم یختلف سوف لذلك، ونتیجة. التجربة
• 
• 
• 
• 

 

• 

• 

  بُعد، عن التعلیم تجربة اتساق لضمان تفصیلیة متطلبات وتطبیق وجود
  والعائالت، للطالب واضح تواصل
  و فاي، والواي التكنولوجیا إلى الوصول إمكانیة
 .محدد دراسي بمنھج تتصل قوة أكثر ورقیة حزم

 والسالمة الصحة بروتوكوالت
 Cincinnati Children’s Hospital مع نتشارك نحن السبب، ولھذا. المخاطر تكتنفھا الدراسة إلى للعودة خطة أي أن ندرك

 الحمایة من ممكن قدر أكبر توفیر على تساعد والسالمة للصحة بروتوكوالت تطویر أجل من) لألطفال سینسیناتي مستشفى(
 . وعائالتنا وطالبنا لموظفینا

 
 وأي العالمیة الصحة ومنظمة منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز توفرھا التي اإلرشادات على العملیات ھذه تتأسس وسوف
 ھذا من الحق وقت في محددة معلومات مشاركة بمقدورنا یكون سوف. القادمة األسابیع في توفیره یتم الوالیات من لوالیة توجیھ

 :لىع البرتوكوالت ھذه تشتمل أن ونتوقع الصیف،
 الموظفین وارتداء الحرارة، لدرجة وفحوصات المدرسة، وفي المنزل في صحیة تقییمات تتضمن قویة، وقایة أسالیب

  و للكمامات؛ والطالب
 اإلصابة لحاالت استجابة العزل - الضرورة حسب - وكذلك والتواصل السریعة القرارات اتخاذ من لكل بروتوكوالت

  ). 19-كوفید( المستجد كورونا بفیروس المؤكدة
 

  التكنولوجیا إلى الوصول
 الرقمیة والتباینات. بُعد عن التعلیم أو الفصل في سواء لطالبنا، األساسیة األدوات من ھما اإلنترنت إلى والوصول التكنولوجیا إن
 واحد األجھزة برنامج في التوسع على قائمون نحن المنطلق، ھذا ومن. منطقتنا في المساواة عدم مصادر أكبر أحد ھي األسر بین
 والذي المنزل إلى یأخذونھ آمن جھاز على عشر الثاني إلى الثاني بالصفوف األطفال یحصل وسوف بنا، الخاص) 1:1( واحد إلى
 .بالمنزل للدراسة المطلوبة األدوات یضم
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 Cincinnati لشركة" Connect Our Students" برنامج من جزًءا نكون أن عظیم بامتنان نشعر نحن ذلك، إلى وباإلضافة
Bell، مؤسسة من دعم مع Cincinnati Foundation سینسیناتي مدارس طالب جمیع البرنامج ھذا ویمنح. آخرین وشركاء 
 من خمس في تموز/ یولیو شھر نھایة حتى التجریبیة مرحلتھ في حالیًا وھو فاي، واي شبكة إلى مجاني وصول إمكانیة العامة

 و ،Hays-Porter Elementary School و ،South Avondale School و ،Rockdale Academy: وھي مدارسنا
Roberts Academy، و Fairview-Clifton German Language School .البرنامج إطالق من نتمكن أن ونتوقع 

 . الدراسي العام بدء قبل الكامل

 .  المعلومات من مزید على للحصول كترونياإلل موقعنا زیارة یُرجى

 االتصال معلومات تحدیث الرجاء
 اإللكتروني والبرید والھاتف المنزل عنوان حداثة ضمان ھي الیوم اتخاذھا باستطاعتك األھمیة بالغة الخطوات إحدى إن

. بیاناتك لتحدیث 513-363-0123: رقم الھاتف على العمالء رعایة أو المدرسة إدارة مكتب مع التواصل الرجاء. خاصتك
 على للحصول) األھلیة( األحقیة تأكید ذلك في بما الصیف، ھذا للتحدیثات العائالت جمیع تلقي لضمان ضروریة المعلومات وھذه
 وتفاصیل ال، أو الشخصي الحضور بطریقة فیھ یدرس فصل إلى طفلك إعادة نیتك بشأن واستبیان باإلنترنت، مجاني اتصال
 .ومواصالت نقل ووسائل للسالمة، وبروتوكوالت مدرسة، كل بحسب مھمة

 اآلن المستقبل
 

 كل وفي. قبل ذي عن ومرونة ابتكاًرا أكثر لنكون لنا جدیدة فرًصا یصنع أنھ إال مختلفًا، 2021-2020 الدراسي العام یكون سوف
 للحیاة واالستعداد الشخصي، والرفاه األكادیمي، التحصیل خالل من للحیاة طالبنا نُعد یتغیر، ال ثابتًا التزامنا یظل سوف شيء،
 ھذا طوال ومساندتنا دعمنا على لكم شكًرا  . مضى وقت أي من وأفضل أقوى لنصبح سویًا المحنة ھذه تازنج سوف وإننا. العملیة
            .الشاق الطریق

 
 والتقدیر، التحیة وافر بقبول وتفضلوا

          میتشیل لورا
         المدارس مدیرة
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