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 )Lowell Public Schools( العامة لویلاألساسیة لمدارس  القیم

 .نعلمھ ھو حق مدني أساسي لكل طفل التعلیم عالي الجودة ●
 

 .كل ما نقوم بھ یجب أن یدعم ما یحدث في الفصول الدراسیة.  التعلیم والتعلم ھما جوھر عملنا ●
 

 .في المنزلاألول إنھم معلمي طالبنا .  ھم شركاؤنا األھالي ●
 

 .مع مرور الوقت والمنتظمیتطلب التحسین المستدام للمدارس العمل الجاد .  ال یوجد حل سحري لتحسین مدارسنا ●
 

إن وضع كل طفل على طریق النجاح الجامعي والمھني ھو . ھو مسؤول عن نجاح طالبنا منظومتناكل شخص بالغ في  ●
 .مسؤولیة المجتمع بأسره

 

 التمكین• التمیز • اإلنصاف 

 

 )Lowell Public Schools(العامة  لمدارس لویل األساسیة االلتزامات

 

 .في الفرص المتاحة بین جمیع الطالب تولغویة، والفجوا إثنیة،عرقیة، المبنیة على أسس اإلنجازات  إلغاء ●

 
 .توفیر التمویل والموارد العادلة بین المدارس المتنوعة في المنطقة ●

 
 .والكرامة واالحترام والتفاھم الثقافي بالمالطفةجمیع األسر  التعامل مع ●
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 Boydرسالة من المشرف 

 
 :)Lowell Public Schools(العامة لویل مدارس مجتمع  أعزائي

 
سین مع تح يالخریف خالل الفصلیسرني أن أطلعكم على ھذا التقریر الذي یقدم لمحة عامة عن مشروع خطتنا إلعادة فتح المدارس بأمان 

 .نموذج التعلم عن بعد لألسر التي تختار التعلیم في المنزل
 

في التحضیر للعام الدراسي القادم، یعملون بجد  )Lowell Public Schools(العامة طوال ھذا الصیف، كان موظفو مدارس لویل 
فحص ما إذا كان من الممكن عودة الطالب والمعلمین والموظفین إلى الفصول توتصور كیف یمكن أن تبدو العودة اآلمنة إلى مبانینا، و

ء األمور من جمیع قبل نھایة العام الدراسي الماضي، شكلنا فریق عمل من مدیري المدارس والمعلمین وموظفي الدعم وأولیا. الدراسیة
، لذلك أنا واثق من أننا مستعدون ألي سیناریو قد نواجھھ في 2021-2020أنحاء المنطقة للنظر في كل نموذج ممكن للتعلیم للعام الدراسي 

 .سبتمبر وما بعده
 

بما  --ع المجتم فرادن جمیع أفضال عن ردود الفعل التي تلقیناھا م العمل،فرقة  أفكارأفضل  على حتويالخطة الواردة في ھذا التقریر ت
اآلباء واألمھات والموظفین من  1000أسرة والمناقشات االفتراضیة مع أكثر من  2500من أكثر من  على االستبیانردود الفي ذلك 

رجى ی. المدرسةإعادة فتح بالنسبة ل األسئلةونحن ندرك أن ھذا التقریر األولي ال یجیب على كل . والطالب خالل المنتدیات المجتمعیة
 . الیوم األول من المدرسة حتىمعرفة أنھ سیتم تقدیم المزید من التفاصیل 

 
 
 

من  ،Lowellوھنا في . ھو قرار محلي 2021-2020وفي الوقت الحالي، فإن القرار بشأن كیفیة المضي قدماً في بدایة العام الدراسي 
إذا  العتبار،امع وضع ھذا في . الواضح أن العائالت ترید أن یكون لدیھا خیارات عندما یتعلق األمر بكیفیة عودتنا إلى المدرسة في سبتمبر

ر دیم خیانحن على استعداد لتق المدرسة،یكونوا في أن لطالبنا  اآمن كانو الصحیح،في االتجاه  بالتطوراستمرت البیانات الصحیة المحلیة 
 .لبدء العام الدراسي كاملبدوام  التعلیم عن بعد وأبدوام كامل، الحضور للعائالت إما 

 
لھذا  في مرحلة ما أرضیة خصبةالتي كانت  -ولكن ھذه الوالیة  ،Massachusettsبالتأكید مصدر قلق ھنا في  COVID-19ال یزال 

إلى  حضوریةوتعني العودة ال.  الوباء خطوات جادة للتخفیف من انتشار تم اتخاذفي حال أفضل من معظم أنحاء البالد حیث  -الفیروس 
ال یمكننا  .االجتماعي والحفاظ على نظافة مبانینا والتباعدارتداء األقنعة  -المدرسة أننا سنواصل اتباع المبادئ التوجیھیة الصحیة الصارمة 

 في االلتزام ببروتوكوالت التساھلنحن ال نبحث عن . عندما یتعلق األمر بصحة طالبنا أو موظفینا أو مجتمعنا نقوم بالتھاون –ولن  -
كما سنقوم بالحد من التفاعالت التي تقوم بھا مجموعة .  في جمیع األوقات باعدستة أقدام من التاعتماد مسافة سوف نحافظ على  -السالمة 

 .جمعات كبیرة، على سبیل المثالبت نقومالمحتمل أال نأكل الغداء في الكافتیریا أو من . من الطالب مع مجموعة أخرى
 

الراحة ب في حین تشیر البیانات الحالیة إلى أنھ یمكننا العودة بأمان إلى الفصول الدراسیة وقاعات مبانینا، فإننا نعلم أنھ لیس كل عائلة تشعر
افة إلى القدرة على العودة الفعلیة إلى مباني مدرستنا، نحن أیضا في طریقنا لتقدیم خیار لذلك، باإلض. في إعادة طفلھا في الوقت الحالي

 .التعلم عن بعد لطالبنا
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تي وقد اشترت المنطقة ما یكفي من األجھزة ال. ي الفائتالربیعالفصل التعلم عن بعد سوف تبدو مختلفة عما رأیناه في تجربة تكرار  إن

 والحضور المطلوب، فضال عن وفالصف سیكون ھناك منصة تكنولوجیة متسقة لكل. عام الدراسي القادمسیحصل علیھا كل طالب في ال
 .الحتساب الدرجات أكثر نموذجیة مزید من ردود الفعل للطالب من خالل مقیاس

 
نحن نعلم أنھ ال  .مبر عملیة سھلةلم یكن تطویر ھذین الخیارین للعائالت والتوصل إلى استنتاج حول ما یمكن أن یكون ممكنًا لطالبنا في سبت

 ولكن ھذه التفاعالت الشخصیة ال یمكن أن.  مكان التفاعالت الیومیة الشخصیة التي یقوم بھا معلمونا مع طالبنا یحلیوجد شيء یمكن أن 
بحلول ھذا الوقت، ولكن لألسف  ء وأن یكون خلفناھذا الوبا نتھيوكنا جمیعا نأمل أن ي.  تحدث إال إذا كان من اآلمن العودة إلى مدارسنا

 .من الواضح أن األمر لیس كذلك
 

أو عن بعد ھو قرار مدعوم بالبیانات الصحیة وقرار اتخذ بعد عملیة تخطیط  الحضوري التعلم الشخصي من خاللتوفیر خیارات لألسر 
صول الدراسیة، نحن مستعدون لتقدیم تجربة لذا، سواء كان ذلك عن بعد أو عن طریق العودة الفعلیة إلى الف. مدروسة وواسعة النطاق

 .2021-2020تعلیمیة آمنة وذات مغزى لطفلك لبدء العام الدراسي 
 

أنا أتطلع إلى .  طالب 14500سیكون عاما دراسیا رائعا لكل واحد من طالبنا الذین یزید عددھم عن  2021-2020وأنا على ثقة بأن 
 معكمللعمل  عاومتواض مكرمابقى أو - بعد عنلو كان ذلك  حتى - يالخریفالفصل ي الترحیب بتالمذتنا مرة أخرى إلى المدرسة ف

 .   بكمخاص  كمشرف
 

 خالص،بإ
 
 
 

Dr. Joel D. Boyd 
 المشرف على المدارس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 في للطالب آمن بشكل المدرسة فتح إعادة خطة:  حد ألقصى للعائالت الخیارات زیادة 
  2020 الخریفي الفصل• COVID-19 جائحة سیاق

 

6 

 ملخص تنفیذي
 

الخیارات  من أجل زیادةاألولویة لسالمة طالبنا وموظفینا وھي مصممة  )Lowell Public Schools(العامة تعطي خطة إعادة فتح مدارس لویل 
الشخصي. من المھم قراءة ھذا التقریر لفھم كیفیة اختیار خیار العودة الحضوري ، مما یوفر خیاًرا بین التعلم عن بعد أو التعلم للحد األقصى للعائالت

 جلسات معلومات مختلفة لمساعدة األسر على فھم خیاراتھا. )LPS(العامة  لویل ارسمدإلى المدرسة الذي یناسب احتیاجات األسرة. كما ستقدم 
  

 حضوري في المدرسة،سبتمبر. إذا كانت العائلة ترغب في الحصول على تعلیم  17 في Lowellومن المقرر أن یكون الیوم األول من الدراسة في 
. وال تحتاج األسر الراغبة في المشاركة في 2020أغسطس  27أغسطس إلى  19طلب. ستكون فترة التقدیم من  تقدیم من خالل ذلك فعلیھا أن تختار

 التعلم عن بعد إلى ملء طلب.
  

 اعدالتببسبب  المعدلة االستیعابیة (استناداً إلى أرقام القدرات المتاحة المقاعد عدد من أكثر الحضوري التعلیم اختارت التي األسر عدد كان إذا
ً  بالمدرسة االلتحاق من سیتمكن من لتحدید قرعة إجراء سیتماالجتماعي وبروتوكوالت الصحة والسالمة)،  سیتم تحدید مكان الطالب في  .حضوریا

 4أ في الذي یبد 2021-2020حول تنسیبھا للعام الدراسي  الحضوريمن خالل نظام الترجیح. سیتم إخطار العائالت التي تختار التعلیم  القرعة
 سبتمبر.

  
، من أجل زیادة السالمة إلى أقصى حد وتقلیل المدرسیة الحافلةالمدرسة بدالً من ركوب  ركوب السیارة للوصول الىنحن نشجع الطالب على السیر أو 

رى ال تتوفر لھم وسائل أخ التعرض للطالب اآلخرین في طریقھم إلى المدرسة وإلیھا كل یوم. وستكون وسائل النقل بالحافالت المدرسیة متاحة لمن
للمقاعد المتاحة  قرعةبإجراء  )LPS(العامة  لویل مدارسللوصول إلى المدرسة. إذا تجاوز الطلب على وسائل النقل عدد المقاعد المتاحة، ستقوم 

 لطالب واعتبارات اإلنصاف.ل المحمیةالحقوق القانونیة  تضمنباستخدام صیغة مرجحة 
 

 كان تيال المدرسة في مقعد طفلك لدى سیظل. المستقبلیة الدراسیة السنوات في بالمدرسة طفلك إلحاق على 2021-2020 الدراسي للعام قرارك یؤثر لن
 ةالمتوسط المدرسة في مقعد على سیحصل المتوسطة، إلى االبتدائیة المرحلة من الطالب انتقال حالة في أو ،2020-2019 الدراسي العام في فیھا یدرس

 .فیھا سیتعلم كان التي
 

 یتضمن خیار التعلم عن بعد جدوالً مدرسیاً مع متطلبات حضور ومشاركة واضحة. سیتم تقدیر الطالب على مقیاس نموذجي. وھو یتضمن مزیجا من
 مواقع تتوفرسإلنترنت. الدروس االفتراضیة الحیة والتعلم المستقل عبر مجاالت متعددة، فضال عن التقییم القائم على المشاریع واالختبار اآلمن عبر ا

 .مباشرة الذھاب ثم الوجبات الستالم
  

جدوالً زمنیاً نموذجیاً ومنھجاً نموذجیاً مع تقییم وتقدیر قیاسیین. وستكون ھناك تغییرات تعلیمیة طفیفة لمراعاة السالمة  التعلم الحضوريیتضمن خیار 
؛ وسوف یأكل الطالب في الفصول الصفالطالب مع نفس الفوج / مع بقاء حیث یجب على الطالب والموظفین ارتداء أقنعة؛  -االجتماعي  والتباعد

 الدراسیة.
  

میع ج نألما یكفي من األجھزة ھذا الصیف التعلیمیة اشترت المنطقة  بعد،أو التعلم عن  الحضوري،بغض النظر عما إذا كان الطالب یختار التعلم 
 أجھزتھم الخاصة ھذا العام الدراسي. یتلقونسوف  )LPS(العامة  لویل مدارسفي الطالب 
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 المبادئ التوجیھیة لبدء العام الدراسي
 
سنراقب معدل . ستسترشد قراراتنا بأحدث البیانات الصحیة ومدخالت خبراء الصحة العامة. 1

 .الوالیةوعلى مستوى    Lowellالحاالت اإلیجابیة ھنا في
 

سوف نزید الخیارات المتاحة للعائالت إلى أقصى حد، وسنقدم خیار التعلم عن بعد، فضالً . 2
بالتطور باالتجاه الصحیح طالما استمرت البیانات الصحیة  الحضور الى المدرسةعن خیار 

 .مبانینا الحضور الشخصي الى لدعم
 

ألسر والطالب الذین لم كان ل. حق مدني أساسينلتزم باإلنصاف، إیماناً منا بأن التعلیم العام  -3
صوت في عملیة التخطیط، وسوف تلبى  سابقا الالزمة بالشكل الكافيخدمات الیتلقوا 

 .احتیاجاتھم

 
 
 

 2020 الربیعيالفصل  الدروس المستفادة من
 

. المستفادة من إغالقنا في الربیع الماضي، من المھم أن ننظر إلى الدروس 2021-2020قدما في التخطیط لبدء العام الدراسي  نامع مضي

 .في المستقبل تطبیق التعلم عن بعدبشكل أفضل لجعلنا مستعدین التعلم من ھذه التجربة 

 التعلیمي النموذج

 .مع المزید من الدروس االفتراضیة الحیة للطالبالتعلیمیة تنفیذ منتظم لجدول تعلیمي على مستوى المنطقة  ●

 .لبیئات التعلم عن بعد التعلیمیة المتسقة على مستوى المنطقةمنصة التعلم والتواصل  ●

 .في جمیع النماذج لدعم احتیاجات الطالب) SEL(زیادة التعلم العاطفي االجتماعي  ●
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 2020 يربیعالفصل ال الدروس المستفادة من

   اإلنصاف للجمیع

إلى ذلك بحیث یمكن لجمیع الطالب المشاركة بشكل منصف في بیئات التعلم  تحتاجألسر التي ا التواصل معتوفیر التكنولوجیا و ●

 .عن بعد
على قدرة الطالب على المشاركة العادلة في التعلم عبر اإلنترنت، مما قد یؤدي إلى اتساع  COVID-19كیف یؤثر ساب تحا ●

 .ات بین الطالبالفجوات في اإلنجاز

 التواصل

 .مع جمیع أصحاب المصلحة لدعم وضع الخطط ورصد التنفیذتوفیر فرص التواصل في االتجاھین  ●

 .الرسائل المتكررة والمتسقة من قسم المدرسة إلى أصحاب المصلحة ●
 .یجب أن تكون الترجمات الشفویة والترجمة المكتوبة متاحة لجمیع األسر المحتاجة ●

 الممارسات التعلیمیة

 .توفیر الوقت للموظفین للتخطیط والعمل في فرق تعاونیة ●

 .التطویر المھني المستمر لتعزیز التعلم عن بعد ●

 .الدرجات والمشاركة والحضور بعنایة لضمان مشاركة الطالب بشكل متسق أنظمة الحتسابوینبغي وضع  ●

 التكنولوجیا والبنیة التحتیة

 

تعلیم ول الطالب إلى الللعائالت المحتاجة لدعم وص وتوفیر الوصول لإلنترنتتوزیع أجھزة الكمبیوتر المحمولة على كل طالب  ●

 .عبر اإلنترنت

 .منصات تعلیمیة متسقة للطالب والموظفین في كل صف ●

 دعم الموظفین

 .تطویر مھني مستدام للمدراء والمعلمین وموظفي الدعم
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 2021-2020النظر في خیاراتك للفترة 

	
	

	
	

	
	
	
	
	 	

 
 

 
 

 
 
 

 

 أساسیةتواریخ 

 .في ھذا التاریخ وإرسالھ إلى األسرالحضوري سیتم توفیر نموذج االختیار للتعلم الشخصي  -أغسطس  19 ●
 

 .الحضوري آخر موعد للعائالت لتقدیم نموذج االشتراك للتعلم الشخصي -أغسطس  27 ●
 

 .في المدرسةالمتعلق بھم التنسیب باألسر  تبلیغابتداء من ھذا التاریخ، سیتم  -سبتمبر  4 ●
 

 .والیةالیوم األول من الدراسة، في انتظار موافقة ال -سبتمبر  17 ●
 

● TBD )(العامة الخاصة بمدارس لویل  حضور جلسة معلومات حول خطة التعلم - )یحدد الحقاLPS(  

 

 

 

 

 ھذا المستند على اطلع
 )آمن للطالببشكل مدرسة الخطة إعادة فتح (

 علم و كن دائما على
 !بقى على اطالعا

 
 إشعارات في االشتراك من تأكد•

 تابع مدرسة اإللكتروني، البرید
 وسائل على)LPS(لویل العامة 
 من وتحقق االجتماعي التواصل
مدرسة لویل العامة  موقع

)LPS( 
 

 معلوماتال جلسة حضورشارك ب•
مدرسة لویل لـ التعلم خطة حول

 العام لبدایة) LPS(العامة 
 وسیتم. 2021-2020 الدراسي

 مع الزمني الجدول مشاركة
 .ذلك من االنتھاء بمجرد األسر

 

 
الشخصي أو عن بعد ھو الحضوري تحدید ما إذا كان التعلم 

 األفضل لكل طفل من أطفالك
 ولعائلتك

الشخصي خالل الحضوري قم باإلعالن عما إذا كنت ترید التعلم 
  )أغسطس 27-19(فترة االشتراك 
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 2021-2020 بالنسبة للعامالنظر في خیاراتك 
 

العامة مدارس لویل  سوف توفر. للعائالت اآلمنة ھي حول زیادة الخیارات )Lowell Public Schools(العامة خطة إعادة فتح مدارس لویل 
)LPS( بما حیح التطور باالتجاه الصشخصي طالما استمرت البیانات الصحیة في التعلیم الحضوري الباإلضافة إلى خیار  بعد،خیار التعلم عن

مع مراعاة خیاراتك لبدء . وسیساعد ھذا التقریر على تزوید األسر بالمعلومات الالزمة التخاذ ھذا القرار. في مبانینا حضوريالتواجد ال یدعم
 :العام الدراسي، یرجى مراعاة ما یلي

 
نتیجة  ،في الجانب اآلخر. ن بعدال یوجد حد على التسجیل في التعلیم ع. كل طالب سیكون قادرا على المشاركة في التعلم عن بعد ●

. حضوريم اليللتعل بالنسبةالمدرسیة االستیعابیة االجتماعي، سیتم تخفیض القدرة  للتباعدصارمة التوجیھیة المبادئ ال نااتباع
أكبر من عدد المقاعد  یاضوریریدون التعلم حإذا كان عدد الطالب الذین . حضوریالذلك، لن یتمكن كل طالب من االلتحاق بالمدرسة 

لمزید من المعلومات حول ھذه العملیة، . حضوریا لتحدید من سیكون قادًرا على االلتحاق بالمدرسةبقرعة  نقوم عندھاالمتاحة، فس
 .11-10راجع الصفحات 

 
جل زیادة السالمة مدرسیة، من أالحافلة الالمدرسة بدالً من ركوب  ركوب السیارة للوصول الىنحن نشجع الطالب على السیر أو  ●

وستكون وسائل النقل بالحافالت المدرسیة . إلى أقصى حد وتقلیل التعرض للطالب اآلخرین في طریقھم إلى المدرسة وإلیھا كل یوم
 .21لمزید من المعلومات حول النقل، راجع الصفحة . متاحة لمن ال تتوفر لھم وسائل أخرى للوصول إلى المدرسة

 
محتفظا سیظل طفلك . على إلحاق طفلك بالمدرسة في السنوات الدراسیة المستقبلیة 2021-2020لن یؤثر قرارك للعام الدراسي  ●

إلى  ةابتدائيمن المرحلة الطالب ال، أو في حالة انتقال 2020-2019 العام الدراسي في المدرسة التي كان یدرس فیھا في همقعدب
 .تعلم فیھالمدرسة المتوسطة التي كان سيمقعد في اعلى  سیحصلالمتوسطة، 

 
 

 :بعض االعتبارات األخرى لمساعدتك على اتخاذ أفضل قرار لطفلك وعائلتك
 

 
 

 ؟  عن بعدشخصیة أو حضوریة التعلم الفردیة لطفلك؟ ھل یمكن تلبیة ھذه االحتیاجات في بیئة  احتیاجات ھيما  ●
 

 فال؟رعایة األطخدمات البالغین خالل النھار لدعم عملیة التعلم عن بعد أم أن طفلك سیحتاج إلى  من قبلھل سیحظى طفلك باإلشراف  ●
 

الحافلة إلى المدرسة من أجل الحضور شخصیاً؟ ستكون سعة الحافالت محدودة ولن یتم ضمان نقل بنقل خدمات الھل ستحتاج إلى  ●
لمزید من المعلومات حول النقل، راجع . الھا إلى المدرسة كل یوموقد تحتاج األسر إلى أن تكون مسؤولة عن نقل أطف. الطالب

 .21-20الصفحات 
 

 ؟تواجدة معك في المنزلمن عائلتك المأفراد أحد الطفلك أو متعلقة بھل ھناك أي مخاوف صحیة  ●
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 مدرستك التنسیب فيكیفیة تحدید 
 

 .الخیار االفتراضي لجمیع الطالب ھو التعلم عن بعد ●
 

. لبطتقدیم من خالل ذلك فعلیھا أن تختار  ،المدرسةشخصي في حضوري إذا كانت العائلة ترغب في الحصول على تعلیم  ●
بنشر نموذج الطلب ھذا على موقع المقاطعة على الویب وستشارك ھذا النموذج عبر البرید ) LPS(العامة مدارس لویل ستقوم 

وال تحتاج األسر . 2020أغسطس  27أغسطس إلى  19ستكون فترة التقدیم من . اإللكتروني وعلى وسائل التواصل االجتماعي
جلسة المن المھم أن تقوم العائالت بمراجعة الخیارات وحضور . طلبالالراغبة في المشاركة في التعلم عن بعد إلى ملء 

حیث  ،النموذجلة قبل تقدیم أي أسئلالستفسار عن  )Family Resource Center(األسرة إعالمیة واالتصال بمركز موارد ال
 .)LPS( العامةنطلب أن یتم تقدیم النماذج مرة واحدة فقط لكل طفل یدرس في مدارس لویل 

 
یتم ، س)ةاستیعابيال ةبناء على أرقام القدر(أكثر من عدد المقاعد المتاحة  التي اختارت التعلیم الحضوري وإذا كان عدد األسر ●

ً حضورلتحدید من سیتمكن من االلتحاق بالمدرسة  قرعةإجراء   .یا
 

 :من خالل نظام الترجیح القرعةسیتم تحدید مكان الطالب في  ●
 )IEPs(خطط تعلیمیة فردیة  لدیھمالطالب الذي  ○
 )وجیھات ذات الصلة بالتعلیمللت( 504خطة لدیھم الطالب الذي  ○
 McKinney Ventoخدمات المستفیدین من الطالب  ○
 )ELs(اللغة اإلنجلیزیة  يمتعلمك المصنفینالطالب  ○
 )التاسعالصف  ;الخامس؛ الصف من صف الروضة الى الصف الثاني( بالصفوف التالیة الملتحقینالطالب  ○
 )LPS(العامة األسر التي لدیھا أكثر من طفل واحد مسجلین في مدارس لویل  ○
 )LPS(العامة موظفي مدارس لویل  أطفال ○

 
مدرسیة، من أجل زیادة السالمة الحافلة الالمدرسة بدالً من ركوب  ركوب السیارة للوصول الىنحن نشجع الطالب على السیر أو  ●

 تكون األسرسوف وفي معظم الحاالت، . إلى أقصى حد وتقلیل التعرض للطالب اآلخرین في طریقھم إلى المدرسة وإلیھا كل یوم
وستكون وسائل النقل بالحافالت المدرسیة متاحة لمن ال تتوفر لھم وسائل . وإلى مدارس أطفالھامسؤولة عن توفیر وسائل النقل من 

لمزید من المعلومات حول النقل، راجع الصفحات . لمقاعد النقل المحدودة المتاحة قرعةسیتم إجراء  .أخرى للوصول إلى المدرسة
20-21. 

 
في مدرسة على مسافة قریبة من منزلھا تقدیم طلب نقل إلى  لحضوريا لتعلملمقعد الحصول على یمكن للعائالت التي تفضل  ●

 التحویل.  ھذه المدرسة للنظر فیھ
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 مدرستك التنسیب فيكیفیة تحدید 

 
سیتم توفیر نموذج نقل على الموقع اإللكتروني . المتاحة في تلك المدرسة مقاعدسیكون فقط لھذا العام الدراسي ویعتمد على ال

 .مشاركتھ مع العائالتستتم و التعلیمیة للمنطقة
 

.  ریاض األطفالب القرعة الخاصةیونیو في  30مایو و 26ریاض األطفال بین في تم إدخال العائالت التي سجلت طفلھا  ●
في العام . 2022-2021لاللتحاق بتلك المدرسة في العام الدراسي  قرعةوستؤھّل العائالت التي حصلت على مقعد من خالل ال

التي تعرف بأنھا  - ألقرب لھممدرسة اال الىریاض األطفال في طالب الجمیع  إلحاق، سیتم )2021-2020(الدراسي القادم 
قد تكون ھناك . لسنة دراسیة واحدة فقطإجراء سیكون ھذا ال. منزل الطالبمن  إلیھاعلى مسافة یمكن السیر  واقعةالمدرسة ال

 قرعةل المن خال فیھاالطالب الذین لدیھم أشقاء أكبر في المدرسة التي حصلوا على مقعد  المثالعلى سبیل (بعض االستثناءات 
 ).2021-2020سیكونون مؤھلین للبقاء في تلك المدرسة للعام الدراسي 

 
 .سبتمبر 4الذي یبدأ في  2021-2020الشخصي حول تنسیبھا للعام الدراسي الحضوري العائالت التي تختار التعلیم  تبلیغسیتم  ●

 
 
 
 

الصحة أو السالمة أو تغیر في الظروف األسریة مما أدى إلى ب تعلقعلى أساس سبب م ا مختلفاعائلة تنسیبالإذا طلبت  ●
 .)Chief Equity Officer( التنفیذيلدى المسؤول الحاجة إلى مكان مختلف، فإنھا یمكن أن تقدم طعنا 

 
ة ستُعطى األسر فرص. للعام الدراسي بأكملھ لیس إجباریا) حضوریاأو  بعد عن(السنة الدراسیة  أبدست ألیناختیارك األولي  ●

 .اختیار خیار مختلف على أساس ربع سنوي
 

 2021-2020ھو للسنة الدراسیة  2021-2020 للعام الدراسيأي تغییرات على المكان الذي یدرس فیھ الطالب في المدرسة  ●
إلى  ةابتدائيمن المرحلة الطالب الأو في حالة انتقال  ،2020-2019 نة الدراسیةالمعتمد في الس سیعود الطالب إلى تنسیبھم. فقط

 .2022-2021تعلم فیھا خالل العام الدراسي المدرسة المتوسطة التي كان سيب التنسیب الخاصعلى  سیحصلالمتوسطة، 
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 الطالب احتیاجات لتلبیةنموذجان بدوام كامل 

 

 دوام كامل من التعلم الشخصي الحضوري بعددوام كامل من التعلم عن  

كل طالب  - جھاز شخصي خاص بكل طالب•  الفصول الدراسیھ
 اتلقى جھازيسوف 

 
وضع جدول مدرسي مع متطلبات الحضور • 

 الطالبسیتم تقییم درجات . والمشاركة الواضحة
 .على مقیاس نموذجي

 
 

م والتعل المباشرة االفتراضیةمزیج من الدروس • 
 المستقل عبر مجاالت متعددة

 
ع يرامشالعلى الطالب باالعتماد تقییم • 
 آمن عبر اإلنترنتالاختبار الو

الجدول الزمني النموذجي والمناھج الدراسیة مع • 
 اعدبالت/ السالمة  ضمانتغییرات تعلیمیة طفیفة ل

 االجتماعي
 

 الصف/ مع نفس الفوج الطالب بقاء • 
 

 والدرجات األساسیةات التقییم• 
 

كل طالب سوف  - جھاز شخصي خاص بكل طالب• 
 اتلقى جھازي
 

الواي /  خدمات الوصول الى اإلنترنت توفیر•  العملیات
 )WiFi( فاي

 
على (تنسیق تسلیم أو استالم المواد التكمیلیة • 

 )التكنولوجیا المساعدة سبیل المثال،
 

ال یزال یمكن المشاركة في الریاضة أو • 
 متوفراذلك الالمنھجیة إذا كان النشاطات 

 التفاعالت المختلفة/ االجتماعي  التباعد• 
 

یجب على الطالب والموظفین ارتداء معدات الوقایة • 
 )الواقیة على سبیل المثال أقنعةال(الشخصیة 

 
 وسائل نقل محدودة أكثر من السنوات السابقة• 

 ثم الذھاب الوجباتالستالم  العتماد على مواقعا•  الطعامخدمة 
 مباشرة

 الصفوفالطالب یتناولون وجبات الطعام في • 
 الدراسیة

 

 
 
 



 في للطالب آمن بشكل المدرسة فتح إعادة خطة:  حد ألقصى للعائالت الخیارات زیادة 
  2020 الخریفي الفصل• COVID-19 جائحة سیاق

 

14 

 خیار التعلم عن بعد
 

مة العامدارس لویل عملت فرقة العمل المعنیة بالتعلم عن بعد التابعة ل

)LPS(-  المؤلفة من مدیري المدارس والمعلمین والموظفین وأولیاء

مًعا لوضع خطة مصممة لتوفیر  - التعلیمیة المنطقةاألمور من جمیع أنحاء 
 .للطالب عبر مجاالت متعددة مقتدرةبیئة تعلیمیة 

  

 
 

 
 

إلنشاء منصات ثابتة على اإلنترنت تخلق جسوًرا بین المربین واألسر فیما یتعلق بالتعلیم والمھام  تعلیم عن بعدتم تصمیم خطة ال

والعمل  اشرمبالالتدریس من خالل  تعلیمیة عن بعدبیئة باعتماد  ذلكلجعل التعلم والمدرسة افتراضیین تماًما ویمكن القیام ب تواصلوال
 .الحر/المستقل

 

 المفتاح لوضع. خطة التعلم عن بعد التي استخدمت خالل اإلغالق الطارئ في العام الدراسي الماضيمشابھة لنفس لیست الخطة وھذه 

كما سیتم وضع اعتبارات للطالب الذین . خاص ازجھبة للتعلم عن بعد ھو أن تكون المنطقة قادرة على تزوید كل طالب خطة محسن
 .مناسبة لھاتحتاج إلى تكنولوجیا  التي) plans 504( 504 لخططأو )IEPs(الفردي التعلیم  برامجل خضعوني

  

ن مباإلضافة إلى مزید  مطلوب،حضور  سیكون ھناك الصفوف،باإلضافة إلى منصة تكنولوجیة متسقة لكل مستوى من مستویات 
 )LPS(العامة مدارس لویل  التعلیم عن بعد في تبعيسوف . درجاتالحتساب ال أكثر نموذجیة المالحظات للطالب من خالل مقیاس

 . )Massachusetts Curriculum Frameworks(ماساتشوستس المعتمدة في والیة وأطر المناھج  وفالتعلیم على مستوى الصف

 
الموظفین  وسیكون لدى. یمكن للطالب توقع جدول زمني ثابت للتعلیم، بما في ذلك ساعات محددة للتدریس المباشر والتشاور مع المعلمین

 .سب الحاجةأیضاً وقت متاح للتعاون والتدریب واجتماعات اآلباء ح
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 خیار التعلم عن بعد
 

 

 لىیساعد عالتكنولوجیا في مكان  تجھیزالطالب في  أن یساعدواقد یحتاج البالغون إلى 

 ومشاركتھم،العمل المدرسي والعمل مع موظفي المدرسة لضمان حضور الطالب 
لن یتطلب نموذج التعلم عن بعد ھذا نفس القدر من مشاركة الكبار  عام،ولكن بشكل 

 .ة الطوارئ السابقةأثناء اإلغالق في حالاألمر كما كان 

 
 

 
 

 
من المتوقع أن یكون جزء كبیر من العمل مزیجا من التعلیم الیومي الموجھ من 

م وسیستخد .للتعلیمومنظم  ثابتالمعلمین والعمل المستقل للطالب وفقا لجدول زمني 

منصة إلكترونیة مصممة خصیصاً للتعلم عن بعد، بما في ذلك أنشطة التعلیم المدمجة والمھام  2021-2020التعلیم عن بعد للعام الدراسي 
 .التي تتماشى مع معاییر التعلم على مستوى الصف وأھداف التعلم

 

تعلیمي عن الذین یختارون التعلم عن بعد إلى برنامج ) PreK-4(الرابع من صفوف الحضانة وحتى الصف الطالب  إحالةفي حین سیتم 
 الذین یشاركون في التعلم عن بعد إلى الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر الطالب فيإحالة داخل المدرسة المخصصة لھم، سیتم  بعد

ون سنك الثانویة،لى اإلنترنت للمدارس من خالل التركیز على مدرسة جدیدة ع.  مدرسة عبر اإلنترنت تم إنشاؤھا حدیثًا داخل المنطقة

م باستخدام أفضل الممارسات ومنصات التكنولوجیا لتقدی لطالبنا،لتعلم عبر اإلنترنت لقادرین على التركیز على تقدیم أفضل تجربة 
ي المدرسة الت إلى الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر منسیعود جمیع الطالب المشاركین في المدرسة عن بعد .  عن بعد تعلیمال

وإذا توفرت أنشطة خارج المنھج الدراسي، سیكون بإمكان .  للعام الدراسي التالي 2020-2019ھا في العام الدراسي في كانوا یدرسون

 .فیھ درسونالطالب المشاركة في مبنى المدرسة الذي كانوا سي

 
التي تعتمد على استالم الوجبة لوجبات لمواقع توزیع  من خالل) LPS Food Services(خدمات الطعام في مدرسة لویل  سوف تستمر

قع امولجدول  مشاركةذلك، سیتم  تنظیم بمجرد االنتھاء من .دعم الطالب في برنامجنا للتعلم عن بعدوالذھاب مباشرة وذلك من أجل 

 .الھاتفي والبرید اإللكتروني ، وكذلك عن طریق االتصالالتعلیمیة الوجبات مع العائالت عبر الموقع اإللكتروني للمنطقةتوزیع 
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 الشخصيالحضوري خیار التعلم 

 
معاییر الصحة والسالمة إتباع بتطویر خطة تدعو إلى ) LPS(العامة التعلیم الحضوري في مدارس لویل قامت فرقة العمل الخاصة ب

 .التكنولوجیااألكثر صرامة لمساحات مدرستنا مع تغییر ممارساتنا التعلیمیة الستخدام المزید من 
 

وقد قامت المقاطعة باستثمارات كبیرة في األجھزة والمنصات الرقمیة والمواد الفردیة حتى ال یضطر الطالب إلى مشاركة 

استخدام  ومن شأن.  أجھزتھم الخاصة ونتلقيسوف  - حضوریاعن بعد أو  -جمیع الطالب . أثناء وجودھم في المدرسة األغراض/المواد
 .أن یقلل من استخدام المواد المشتركة بین الطالب مما یسھل على الموظفین الحفاظ على نظافة المساحات وتطھیرھا التكنولوجیا

 

التقییم الحضوري نظام  )LPS(سوف تتبع مدارس لویل العامة 
التقییم كما أنظمة  ونظام احتساب الدرجات، التعلیم،الحالي 

اھج الدراسیة في أطر المن والتصنیف الحالیة، باإلضافة إلى

Massachusetts . على التعلم العاطفي االجتماعي التشدیدوسیتم. 

 
صحة حفاظ على الوبما أننا سنتبع مبادئ توجیھیة صارمة لل

الشخصي الحضوري والسالمة، فمن المھم أن نفھم أن خیار التعلم 

اإلغالق تجربة خالل كان علیھ  بنفس الشكل الذيلن یكرر 
 .الدراسي الماضي المدرسیة في العام

 

 
 

 .قناع في الھواء الطلقالرتداء الفواصل تتضمن بانتظام جداول سوف ال. سیطلب من الطالب ارتداء قناع كل یوم في المدرسة
 

یظل س .ستة أقدام بین مكاتب الطالب مع مواجھة جمیع الطالب لنفس االتجاهمسافة المساحات التعلم لحساب لوستقوم المدارس بخریطة 

 الطالب قادرین على التفاعل
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 الشخصيالحضوري خیار التعلم 
 

والعمل معا، ولكن سوف تستخدم التكنولوجیا من أجل القیام 
كما سیساعدنا استثمارنا في التكنولوجیا على . بذلك بأمان

التركیز بسھولة أكبر على سیناریو التعلم عن بعد في وقت 
 .ى ذلكالطبیة تدعو إلالحق من العام إذا كانت البیانات 

 

إجراءات سالمة  بالنسبة للتعلیم الحضوريتتطلب خطتنا 

 األرضیةعلى عالمات السیتم نشر الالفتات و. واسعة النطاق
كل  رلتطھیلدینا آالت رش . تباعد االجتماعيلتذكیر الطالب بال

وضع جداول ب )LPS(وتقوم مدارس لویل العامة  مبنى،ال

وتشمل الخطة أیضا . أساس منتظملغرف على ا تعقیم لضمان

، مسھایتم لالتي كثیرا ما  األشیاء/توصیات لتنظیف العناصر
 .مثل الدرابزین، المقابض، وتركیبات الحمام، الخ

 

 
 

 
، ذلكأفواج الطالب تبعا لجدولة الفصول الدراسیة أو بالموظفون  قومسیقوم الطالب بتناول جمیع الوجبات في فصولھم الدراسیة، وسي

على  ةمجتمعوستكون فصول الفنون ال. ةالمتبادل العدوىمما یقلل من التفاعالت التي تقوم بھا مجموعة مع أخرى من أجل التخفیف من 

ب اللغة اإلنجلیزیة وطال يسنقوم بجدولة ھادفة لمتعلم. جدول زمني أطول للتناوب وستعقد في الفصول الدراسیة للطالب األصغر سنا

 .االحتكاكاألفواج للحد من التعلیم الخاص في 
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 1القدرة االستیعابیة لكل مدرسة من الطالب
 

 القدرةزیادة  علىسنختار دائماً زیادة السالمة إلى أقصى حد 

 6 مسافة لطالب، لذلك سنلتزم بالحفاظ علىل االستیعابیة
باإلضافة إلى التباعد . في مباني مدرستنا باعدأقدام من الت

في كل فصل دراسي، ستكون ھناك مبادئ توجیھیة صارمة 

للمساحات المشتركة مثل الممرات أو الكافتیریا أو صالة 
األلعاب الریاضیة أو القاعة للحد من االتصال بین 

 .مجموعات مختلفة من الطالب
 

 
 

 

أقدام من عوامل التباعد  6 مسافة لكل من مباني مدرستنا التي توفر استیعابیةلتحدید القدرة ال یةتحلیل القیام بدراسةقام موظفو العملیات ب
بیاني في یُظھر الرسم ال. أو المختبرات التي یمكن استخدامھا أیًضا للتعلیم الستراحةاالجتماعي في مساحة الفصول الدراسیة وكذلك مناطق ا

ة كل مبنى في ھذه السنفي حضور الالصفحة التالیة بیانات التسجیل للعام الدراسي الماضي مقارنةً بمدى عدد الطالب الذین یمكنھم 

 .الدراسیة بأمان
 

المائة من األسر إلى أنھ إذا كانت في  70.8 أشارت المدرسة، إلى لعودةل بالنسبة الوصي/لوالدینبا خاصال االستبیان بیانات إلى واستنادا

ھذا الرقم كمعیار، فإن أي مدرسة یمكنھا استیعاب أكثر من  باستخدام لذلك .مدرسة أطفالھا مفتوحة، فإنھا تخطط إلرسالھا إلى المدرسة
 ستصنف ٪70-60باللون األخضر؛ والمدارس التي یمكنھا استیعاب ما بین  ستصنف 2020-2019 ین سنةسجلمالالطالب من  70٪

 .باللون األحمر ستصنف ٪60باللون األصفر؛ والمدارس التي یمكنھا استیعاب أقل من 

 
 

كما ھو رعة قفي مدرسة معینة، سوف نقوم بتنفیذ عملیة ال االستیعابیة یتجاوز القدرة التعلیم الشخصي الحضوريإذا كان الطلب على 

 .11-10صفحات الموضح في 

 
 

                                                        
 ". المباني الصحیة" تحت عنوان من تقریر كلیة ھارفارد للصحة العامة  1

 المدرسة

 التباعد الجسدي التباعد الجسدي

 تباعد المجموعات
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 مدرسة من الطالبالقدرة االستیعابیة لكل 

ھناك . طالباً التحقوا بالسنة الدراسیة الماضیة Bailey Elementary School( 481(االبتدائیة وكمثال على ذلك، كان في مدرسة بیلي 
ة المتعلقجدیدة البروتوكوالت الطالباً في المتوسط في الغرفة الواحدة بعد  12لـ الواحد منھم تسع يأن والذي یمكن دراسیاً تقلیدیاً  صفا 21
 15(باإلضافة إلى ذلك، ھناك ثالث غرف فرعیة یمكن أن تناسب ما معدلھ خمسة طالب ). بالمجموعطالباً  252(االجتماعي  تباعدلبا

عدد  نم ٪56، أو ما یقرب من 267تبلغ  االستیعابیة )Bailey Elementary School(االبتدائیة مدرسة بیلي لذا، فإن قدرة ). بالمجموع
 غرف/  والمختبرات الدراسیة الفصول لعدد كاملة تفاصیل على العثور یمكن. 2020-2019 العام الدراسي في ا المسجلینهبطال

  .ھنا مبنى كل في االستراحة

 

 التسجیل 2019/2020 المدرسھ
إجمالي سعة الطالب المقدرة لكل 

 نأى'6مدرسة عند 

التسجیل التي  SY19/20من  ٪
الحرم   یمكن أن تكون في

النأى ' 6/ الجامعي ث 
 االجتماعیة

Adult Ed       

Bailey 481 267 55.51% 

Bartlett 486 352 72.43% 

Butler 566 272 48.06% 

Cardinal O'Connell 119 58 48.74% 

Daley 690 370 53.62% 

Day School 55 0 0.00% 

Greenhalge 496 294 59.27% 

Laura Lee 26 24 92.31% 

Leblanc 30 105 350.00% 

Malloy 62 77 124.19% 

Lincoln 504 340 67.46% 

LHS   3004 2158 71.84% 
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 القدرة االستیعابیة لكل مدرسة من الطالب

 المدرسة 
الطالب المسجلین في العام 

2019/2020  

 القدرة االستیعابیة للطالبإجمالي 
مع اعتماد مسافة ال مدرسة  لكل
 من التباعد االجتماعي أقدام 6

النسبة المئویة من الطالب 
التي  19/20 المسجلین في العام
حاضرة في یمكن أن تكون 

 6 المدرسة مع اعتماد مسافة ال
 د االجتماعيأقدام من التباع

 

McAuliffe 505 300 59.41% 

McAvinnue 488 375 76.84% 

Moody 237 165 69.62% 

Morey 507 312 61.54% 

Murkland 496 303 61.09% 

Pawtucketville 504 387 76.79% 

Pyne Arts 519 414 79.77% 

Reilly 494 297 60.12% 

Riverside 46 56 121.74% 

Robinson 665 977 149.92% 

Shaughnessy 486 285 58.64% 

STEM Academy 845 531 62.84% 

Stoklosa 670 384 57.31% 

Sullivan 682 377 55.28% 

Wang 710 380 53.52% 

Washington 254 231 90.94% 
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 %68.99 10091 14627 المجموع 

 النقل

 7100یستخدم ما یقرب من  -الروضة وحتى الصف الثامن صفوف من  )LPS(مدارس لویل العامة تتوفر وسائل النقل عادة لطالب 
في خریف ھذا . 2020-2019خدمات النقل خالل العام الدراسي ) )LPS(مدارس لویل العامة من  5500حوالي ( Lowellمن طالب 

مدرسیة، من أجل زیادة السالمة إلى الحافلة الإلى المدرسة بدالً من ركوب ركوب السیارة للوصول العام، نشجع الطالب على السیر أو 

وستكون وسائل النقل بالحافالت المدرسیة متاحة . أقصى حد وتقلیل التعرض للطالب اآلخرین في طریقھم إلى المدرسة أو منھا كل یوم

 .لمن ال تتوفر لھم وسائل أخرى للوصول إلى المدرسة
 

من طالب المدارس  52ویمكن لھذه الحافالت أن تحمل ما یصل إلى . العامحافلة للنقل  66، تم استخدام 2020-2019 العام الدراسي وفي
 .من طالب المدارس االبتدائیة 77المتوسطة أو 

 

قادرا على ركوب الحافلة، مما یعني أننا طالبا فقط  25سیكون  ،)CDC(األمراض مع المبادئ التوجیھیة الحالیة لمركز السیطرة على 
 .على ھذا العدد الكبیر من الحافالت تأمین نانحن ببساطة ال یمكن. حافلة 180سوف تحتاج إلى ما یقرب من 

 

 :التباعد االجتماعي في الحافلةیبین الرسم التوضیحي التالي ما تبدو علیھ سیناریوھات 

 

طالب 71  

طالب 24  

طالب 12  
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 النقل الحصول على خدمات طلب عملیة

 
 للطالب المتاحة المقاعد تخصیص عملیة )LPS(مدارس لویل العامة  ستبدأ لنقل،ل االستیعابیة بالنسبةالقدرة  أرقام تحدید بمجرد ●

 .النقل وسائل إلى بحاجة أنھم إلى وأشاروا الشخصيالحضوري  للتعلم تعیینھم وتم اختاروا الذین
 

 یضطرون فقد الوالیة، وقانون المدرسة سیاسة حددتھا كما ال یمكن المشي للوصول الیھا مدرسة إلى یذھبون الطالب كان إذا ●
 .منزلھم من قریبة مسافة علىأخرى  مدرسة إلى االنتقال اختیار أو العائلة توفرھا التي النقل وسائل اختیار إلى

 
 المتاحة للمقاعد قرعة بإجراء )LPS(مدارس لویل العامة  ستقوم المتاحة، المقاعد عدد النقل وسائل على الطلب تجاوز إذا ●

 :لترجیحا اعتباراتعن  أمثلة. اإلنصاف واعتبارات للطالب القانونیة الحقوقحمایة  تأخذ بعین االعتبار مرجحة صیغة باستخدام
 )IEPs( فردیة تعلیمیة خطط لدیھم الذي الطالب ○
 )وجیھات ذات الصلة بالتعلیمللت( 504 خطةلدیھم  الذي الطالب ○
 McKinney Vento خدماتالمستفیدین من  الطالب ○
 )ELs( اإلنجلیزیة اللغة يمتعلمك المصنفین الطالب ○
 )التاسعالصف  ;الخامس الصف ؛من صف الروضة الى الصف الثاني( بالصفوف التالیة الملتحقین الطالب ○
 )LPS(العامة  لویل مدارس في مسجلین واحد طفل من أكثر لدیھا التي األسر ○
 )LPS(العامة  لویل مدارس موظفي أطفال ○
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 أغطیة الوجھ
 

األقنعة إلزامیة أیضاً للطالب في . األقنعة أو أغطیة الوجھ إلزامیة لجمیع الموظفین
حتى الصف  ما قبل المدرسة/من صفوف الحضانة، وفجمیع مستویات الصف

 .الثاني عشر
 
سیتم توفیر أقنعة الطالب من قبل العائالت، على الرغم من أن األقنعة ستكون متاحة 

قد تستخدم دروع الوجھ للطالب الذین ال یستطیعون ارتداء . یكن لدیھم للطالب إذا لم
 .أقنعة بسبب مشاكل طبیة أو سلوكیة أو حسیة

 
 

 
 معدات الحمایة الشخصیة ولوازم التنظیف

 
سیتم تأمین معدات الحمایة الشخصیة ومستلزمات التنظیف لكل مدرسة من مدارسنا، 

 :بما في ذلك
 مطھر الید ●
 غسل الیدین ●
 منادیل التعقیم ●
 األقنعة ●
 ألبسة خاصة ●
 دروع الوجھ ●
 قفازات ●
 ىتم الحصول عل(الفصول الدراسیة / بناء الداخل  لتطھیر وتعقیم آالت ●

 )لكل مدرسة بالفعلآلة 

 .، ولكنھا ضروریة من أجل تشغیل مدارسنا بأمانبالنسبة للمنطقة التعلیمیةوھذا یمثل تكلفة كبیرة 
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 المباني وتعقیمتطھیر 
 

مبانینا، مثل لإضافي التطھیر السیواصل موظفو الحراسة لدینا 

في الصورة كما ھو مبین (رشاشات مطھرة /استخدام آالت تعقیم

 ).ھنا
 

یوفر الرسم البیاني أدناه تفاصیل عن عدد المرات التي سیتم فیھا 
، )مثل مقابض األبواب(للمس التعرض العالي تنظیف األسطح ذات 

من العناصر الموجودة في الفصول  ذلك وغیر باإلضافة إلى األثاث

 .الدراسیة
 
 
 
 
 

 أمثلة تكرارات التطھیر

 والمساحات المشتركة والطاوالتمكاتب الفصول الدراسیة  الیومیھ

أسطح ، الحمامات، أسطح المغاسل، الدرابزین، مقابض األضواءمقابض األبواب، مفاتیح  عدة مرات في الیوم
 المصعد ، وأزرارالكافتیریا

، المواد التعلیمیة، لوحات المفاتیح، الھواتف، الطابعات، الرسملعب األطفال، األلعاب، لوازم  بین االستخدامات
 مقاعد في الحافلةالآالت النسخ، 
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 2021-2020 للعام الدراسيتقویم مدرسي منقح 
 

إلى المدرسة، أذنت الوالیة للمقاطعات بدفع  نرجعونحن    Massachusettsفریدة التي تواجھھا المناطق في جمیع أنحاء والیة ال الظروف مجموعة مع
 تاریخ بدء العام الدراسي إلى الوراء لمدة أسبوعین من أجل تزوید الموظفین بفرص التطویر المھني، فضال عن وقت إضافي للتحضیر الستیعاب

األول حتى الثاني الصف  منأغسطس والطالب  31وفیما یلي تقویم مدرسي منقح یعود فیھ الموظفون في . COVID-19 جائحة ة عنالتغییرات الناجم
 .سبتمبر 17ابتداء من  عشر

 

 أیام من التطویر المھني 10الموظفون یعودون إلى المدرسة لیبدأوا  2020, أغسطس 31, االثنین

 )Labor Day Recess( في عطلة عید العمال مدرسةال  2020, سبتمبر 4الجمعة،

 عید العمال –ال مدرسة  * 2020, سبتمبر 7, االثنین

 الصف األول وحتى الصف الثاني عشر –الیوم األول من المدرسة  2020, سبتمبر 17, الخمیس

 األطفالریاض الحضانة و/صفوف ما قبل المدرسة –الیوم األول من المدرسة  2020, سبتمبر 18, الجمعة

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف–األربعاء  2020, أكتوبر 7, األربعاء

 )Columbus Day(كولومبوس یوم  –ال مدرسة  * 2020, أكتوبر 12 االثنین،

 للموظفینیوم مھني  -یوم االنتخابات  -ال مدرسة للطالب  2020, نوفمبر 3, الثالثاء

 القدامىیوم المحاربین  -ال مدرسة  * 2020نوفمبر  11, األربعاء

 عطلة عید الشكر –مبكر  انصراف 2020, نوفمبر 25, األربعاء

 عید الشكر -ال مدرسة  * 2020, نوفمبر 26, الخمیس

 عطلة عید الشكر –ال مدرسة  * 2020نوفمبر  27, الجمعة

 فتح المدارس إعادة 2020, نوفمبر 30,االثنین

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف– األربعاء 2020, دیسمبر 9, األربعاء

 عطلة تبدأ في نھایة الیوم 2020, دیسمبر 23, األربعاء

 عشیة عید المیالد * 2020, دیسمبر 24, الخمیس

 ]2021ینایر  1الجمعة  -دیسمبر  24الخمیس : عطلة العید[یوم عید المیالد  * 2020, دیسمبر 25, الجمعة

	
 عطلةال أیامسیتم إغالق اإلدارة المركزیة، مركز الموارد العائلیة في * 
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 2021-2020 للعام الدراسي منقح مدرسي تقویم
 رأس السنة *2021, ینایر 1, الجمعة

 إعادة فتح المدارس 2021, ینایر 4, االثنین

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف– األربعاء 2021, ینایر 13, األربعاء

 )Martin Luther King, Jr. Day(االبن مارتن لوثر كینغ، یوم  –ال مدرسة  * 2021, ینایر 18, االثنین

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )یوم نصف(مبكر  انصراف– األربعاء 2021, فبرایر 10, األربعاء

 عطلة منتصف الشتاء تبدأ عند إغالق المدرسة 2021, فبرایر 12, الجمعة

 ]2021فبرایر  19الجمعة  -فبرایر  15االثنین : عطلة منتصف الشتاء[-عید الرئیس  * 2021, فبرایر 15, االثنین

 إعادة فتح المدارس -االثنین  2021, فبرایر 22 االثنین،

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف– األربعاء 2021, مارس 10 األربعاء،

 الجمعة العظیمة –ال مدرسة  * 2021, أبریل 2 الجمعة،

 عطلة الربیع تبدأ عند إغالق المدرسة 2021, أبریل 16, الجمعة

 ]2021أبریل  23الجمعة  -أبریل  19االثنین : عطلة الربیع[ -یوم الوطني ال * 2021, أبریل 19, االثنین

 إعادة فتح المدارس 2021, أبریل 26, االثنین

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف– األربعاء 2021, مایو 12, األربعاء

 )Memorial Day(الذكرى یوم  –ال مدرسة  * 2021, مایو 31, االثنین

 )یحدد الحقا( 2021 ویونی
 المدرسة من یوم آخر في سیكون

 وحتى الصف الثاني عشر الحضانة/وف ما قبل المدرسةلصف )نصف یوم(مبكر  انصراف– یحدد الحقا

 170ال  الیوم الدراسي   2021, یونیو 16, األربعاء

 ])Snow Days( ثلجیةأیام  یشمل خمسة[ 175ال  الیوم الدراسي 2021, یونیو 23, األربعاء

 
 عطلةال أیام في العائلیة الموارد مركز المركزیة، اإلدارة إغالق سیتم* 
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 برمجة الوقت خارج المدرسة

 
من برنامج المنح في أن تكون واحدة من أكبر الحاصلین على المنح  )Lowell Public Schools(من حسن حظ مدارس لویل العامة 

قبل المدرسة، وبعد برامج لطالب  1 500ما یزید على لمدرسة ممولة تقدم  12الوالیة.  ولدینا حالیا  الممول منالقرن الحادي والعشرین 

الوصول  من المستفیدین من زیادة )Lowell Public Schools( العامة لویل مدارسمج الصیفیة.  باإلضافة إلى ذلك، فإن االمدرسة والبر

) Reillyو Pyne Arts(إضافیتین قدم خدمات مماثلة للطالب في مدرستین ت، وللتعلیم الصیفي برامج المنحوإلى الجودة بعد المدرسة 
 طالب. 300ألكثر من 

 

 القرن برامج التعلم عن بعد فيلقد حققنا نجاحا كبیرا مع 
وغیرھا من البرامج الممولة من المنح ھذا الصیف.   21 ال

من زیادة الموارد المتاحة لخدمة  التعلیمیة تمكنت المنطقة

ضعف عدد  - 2020طالب في صیف عام  3000أكثر من 
 .2019الطالب الذین خدموا في المنطقة في عام 

  

سیتطلب تعدیالت على نموذجنا  COVID-19إن تأثیر 
خدمات لطالبنا.  خطتنا ھي إنشاء الحالي لتقدیم ال

مجموعة أصغر من الطالب الذین سیبقون في الموقع بعد المدرسة، ولكننا نعتزم أیضا تقدیم مجموعة واسعة من خیارات إثراء التعلم عن 
 رسة.بعد المد للتعلیم عن بعد في فترةالذین یشاركون في التعلم عن بعد أو ألولئك الذین یفضلون نموذج  للعائالتبعد 

  

 إدارةمن قبل  )Summer and Vacation Learning Program Grant(الصیفي وقد منحت مؤخرا منحة برنامج التعلم 
، وقد )Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education( والثانويماساتشوستس للتعلیم االبتدائي 

للمدارس التي ال تملك حالیا تمویال غیر مدرسي.  خطتنا ھي تقدیم برنامج صباح یوم السبت لمدة أعطت المقاطعة األولویة لھذا التمویل 
 أسابیع لطالب المدارس المتوسطة لتوفیر الدعم األكادیمي للطالب األكثر حاجة إلى تعلیم إضافي. 8
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 برمجة الوقت خارج المدرسة

 

االبتدائیة، نخطط لتقدیم برامج أسبوعیة في المرحلة بالنسبة لطالبنا 

العلوم والتكنولوجیا  تركز على وأبریللقضاء العطالت في فبرایر 
.  )ELA(مھارات اللغة اإلنجلیزیة و)STEM( والریاضیاتوالھندسة 

كما سیتم تمویل ھذا البرنامج من خالل المنحة.  سیتم توفیر أنشطة 

لمدة أربع ساعات في الیوم وستستھدف ما یصل إلى  لعطالت األسبوع
 .بحاجة لذلكطالب أكادیمیًا  300

  

 التعلیمیة تخطط المنطقة 2020 للعام يخریفالفصل الابتداء من 

لعقد  خطط.  نالباكرمساء ال وفي في فترة بعد الظھر بعد،والدروس الخصوصیة والواجبات المنزلیة المساعدة عن  األكادیمي،لتقدیم الدعم 
معلم حسب الحاجة لإلجابة  التواصل معیتمكن جمیع الطالب من  ى) حتGoogle )Google Meet"ساعات العمل" من خالل اجتماع 

 على األسئلة أو تقدیم الدعم التعلیمي الفردي.

  
دة)، بعد مثل الترمیز (مستویات متعدباإلضافة إلى الدعم األكادیمي المقدم، نخطط لتقدیم المزید من برامج اإلثراء التي سیتم تقدیمھا عن 

والریاضة اإللكترونیة، والمسرح، والعلوم البیئیة، والطبخ، ودروس الموسیقى، ونوادي الكتاب، وفنون الدفاع عن النفس، والرقص.  أحد 
فقط  ادةتقتصر االستفلن  ؛التعلیمیةلطالب من جمیع أنحاء المنطقة ل اإلثراء دروس وحضور التسجیل إمكانیةھو  للجدولة عن بعد فوائدال

 على مجموعة من الطالب في المدرسة.

  
أكادیمي قوي وإثراء لطالبنا الذین سیستفیدون من زیادة الوصول  تعلیم بتوفیر )Lowell Public Schools( العامة لویل مدارستلتزم 

إلى البرامج خارج المدرسة.  ھدفنا ھو البحث عن جمیع فرص التمویل التي من شأنھا أن تسمح لنا بتوسیع البرامج لخدمة جمیع الطالب 

 خالل ساعات الدوام خارج المدرسة.
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 سةداخل المدر COVID-19 ل سیناریوھات التعرض

 
. قدمت إدارة ماساتشوستس COVID-19 ل من المھم التخطیط لسیناریوھات التعرض المحتملة مدرستنا،عند التخطیط للعودة إلى مباني 

 التوجیھ التالي: )Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education( والثانويللتعلیم االبتدائي 
 

 COVID-19 المتعلقة ب الفردیة للحوادث: اإلجراءات الرئیسیة مختصرةورقة مرجعیة 
 

 اختبار /العزلنتیجة ال موقع الحدث الحدث

تظھر علیھ د افرأالأحد 
 األعراض

 �� تظھر علیھ األعراضإذا كان الفرد • 
 ویقومالمنزل  ، ینبغي أن یبقى في������

 اختبار.بال
 

 
 

 متن علىأعراض  یعاني منإذا كان الطالب • 
أن  يینبغ �������� في أو الحافلة

ثم یتم  .بالتباعد االجتماعيوااللتزام  یبقي ارتداء القناع
في غرفة  ویبقىاستقبال الطالب من قبل الممرضة 

االنتظار الطبیة حتى یتمكن من العودة إلى دیاره. ال 
في الحافلة. إذا كان  زلھینبغي أن یتم إرسالھ إلى من

یجد یجب أن  أعراض، ي منفي المدرسة یعانموظف 
 یاموالقومن ثم العودة إلى المنزل  بدیال لھ للحلول مكانھ

 اختبار. بال

 �����الفردیة االختبارات 
 ساعة. 24 بأعراض ال بعد زوالإلى المدرسة  یعود ●

 
 

 
 إيجابیةاالختبارات الفردیة 

البقاء في المنزل (إال للحصول على الرعایة الطبیة)، ورصد  ●
 األشخاص الذي اختلطاألعراض، وإخطار المدرسة، وإخطار 

ھؤالء ، ومساعدة المدرسة في جھود تتبع معھم شخصیا
مجلس المحلي للصحة أو ال اتصال، والرد على األشخاص

التعاوني. معظم الناس الذین یعانون  التتبعي ماساتشوستسمجتمع 
إلى البقاء في عزلة لمدة  یحتاجونمن مرض خفیف نسبیا سوف 

اختفاء  من بعدأیام على األقل  3أیام على األقل وحتى  10
 أي حمى وتحسن في أعراض أخرى. أعراض

 
 

 
 الفرد اختباریتم  لم

یوما من ظھور  14البقاء في المنزل في عزلة ذاتیة لمدة  ●
 األعراض.
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 داخل المدرسة COVID-19 ل التعرض سیناریوھات

 

 اختبار نتیجة /العزل موقع الحدث الحدث

الفرد  نتیجة اختبار
 إیجابیة COVID-19ل

على  عندما علم أنھ كان المنزل فيإذا كان الفرد 
 اإیجابي هاتصال وثیق مع شخص كان اختبار

والقیام ، ینبغي أن یبقى في المنزل COVID-19ل
 أیام من التعرض األخیر. 5أو  4بعد  باختبار

 
 

 
كان  أنھ علمعندما  المدرسة فيإذا كان الفرد 

 اختبارهعلى اتصال وثیق مع الفرد الذي كان نتیجة 
ة لبقی یرتدي القناع، ینبغي أن COVID-19إیجابیة ل

یة . وفي نھاالصارم بالتباعد االجتماعيالیوم وااللتزام 
وال ینبغي لھ أن یأخذ  منزلھالیوم، ینبغي أن یعود إلى 

قوم یفي المنزل وأن  ى. یجب أن یبقالمنزلالحافلة إلى 
 .األخیر التعرضأیام من  5أو  4بعد  باالختبار

 

 �����الفردیة  االختبارات
 .ساعة 24 ب عراضاأل بعد زوال المدرسة إلى یعود ●

 
 

 
 إیجابیة الفردیة االختبارات
 ورصد ،)الطبیة الرعایة على للحصول إال( المنزل في البقاء ●

 األشخاص الذي اختلط وإخطار المدرسة، وإخطار األعراض،
ھؤالء  تتبع جھود في المدرسة ومساعدة ،معھم شخصیا

 مجتمع أو للصحة المحلي مجلسال اتصال على والرد ،األشخاص
 نم یعانون الذین الناس معظم. التعاوني التتبعي ماساتشوستس

 10 لمدة عزلة في البقاء إلى یحتاجون سوف نسبیا خفیف مرض
 اختفاء أعراض من بعد األقل على أیام 3 وحتى األقل على أیام
 .أخرى أعراض في وتحسن حمى أي

 
 

 
 الفرد اختبار یتم لم

 ظھور من یوما 14 لمدة ذاتیة عزلة في المنزل في البقاء ●
 .األعراض

 

 
 بالنسبة للحوادث الممكن حدوثھا والمتعلقة ب محددة، ھناك بعض العناصر المشتركة لكل سیناریوالبروتوكوالت الفي حین تختلف 

COVID-19 -  ;اختبار القیام بتنظیف وتطھیر المساحات التي یزورھا الشخص؛  ،االنفصال عن اآلخرینتقییم األعراضCOVID-

 والبقاء في المنزل في انتظار النتائج. 19
 

 لمھم للطالب والموظفین البقاء في المنزل إذا كانوا یشعرون بالمرض.من ا
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 موارد إضافیة
 

��� ��� ����� 
 

 
یتم تشجیع العائالت على البقاء على اطالع على أحدث 

، ومتابعة موقع المقاطعةالمعلومات المدرسیة من خالل زیارة 
،  والتأكد من تحدیث   Twitter و   Facebookصفحات 

الخاصة بك حتى تتمكن من تلقي المكالمات  معلومات االتصال
مدارس لویل  ید اإللكتروني منالھاتفیة وإشعارات البر

 .)LPS(العامة

 
 

 
 

���� ����� ������ 
 

 .أسئلة أو مخاوف لالستفسار عن أي) FRC( األسرةیمكن للعائالت االتصال بمركز موارد 
 

 )اإلنجلیزیةاللغة ( 978-674-4321مركز موارد األسرة  ●
 )الكمبودیة/یةالخمیراللغة ( 2073-674-978األسرة مركز الموارد  ●
 )اإلسبانیةاللغة ( 2072-674-978مركز موارد األسرة  ●

 
على  أسئلة باستخدام نموذجنا  طرحیمكن للعائالت أیضا . www.lowell.k12.ma.us/frc: ھو) FRC( األسرةمركز موارد موقع 

 . ھذا النموذج ھو لالستعالم فقط. دام ھذا النموذجباستخ 2021-2020للعام الدراسي  خیاركیرجى عدم تقدیم  .االنترنت

  
����� ������� ����� 
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ي وال ینبغ.  بتوفیر إمكانیة وصول الطالب ذوي اإلعاقة إلى المناھج الدراسیة وبرامج التعلیم العام) LPS(مدارس لویل العامة  تلتزم

بل كجزء من سلسلة الدعم والخدمات والتدخالت التي تم إنشاؤھا  النظر إلى الدعم والخدمات التعلیمیة الخاصة على أنھا نموذج منفصل،

والمشاركة  معاً تكافؤ الفرصالموظفین عمل  یضمنویمكن أن . لضمان استجابة البیئة التعلیمیة الحتیاجات التعلم المتنوعة لجمیع الطالب

 .الكاملة وزیادة النتائج لجمیع المتعلمین، بمن فیھم الطالب ذوو اإلعاقة
 

 .978-674-4322 الرقم قسم التعلیم الخاص عن طریق االتصال على مع التواصلكن للعائالت یم
 

 

 
 ������ �� ����� ����� ������ التواصل ����

������� 
 

لغة األسري ثنائي ال التواصلإذا كانت لدى عائالت الطالب المتعلمین باللغة اإلنجلیزیة أي أسئلة أو مخاوف، یمكنھم االتصال بفریق 

)Bilingual Family Liaison (لالتصال بالفریق، یرجى التواصل مع . للحصول على الدعمVannak Khin    بفریق أو االتصال
یمكنك أیضا االتصال بمركز موارد . مباشرة عبر البرید اإللكتروني) Bilingual Family Liaison(األسري ثنائي اللغة  التواصل

 . 4321-674-978الرقم  ىعل) Bilingual Family Liaison(األسري ثنائي اللغة  التواصلاألسرة للتواصل مع فریق 

 

Vannak Khin 
 تواصل ثنائي اللغة مع العائلة

 vkhin@lowell.k12.ma.us 
 

Katerynne Patino 
  – تواصل ثنائي اللغة مع العائلة

 اإلسبانیة 
 kpatino@lowell.k12.ma.us 

Navey Nuon 
  – تواصل ثنائي اللغة مع العائلة

 الكمبودیة/یةالخمیر
nnuon@lowell.k12.ma.us 

 Carmen Fontes 
 – تواصل ثنائي اللغة مع العائلة

 البرتغالیة 
cfontes@lowell.k12.ma.us 

Patron Yemery 
 - تواصل ثنائي اللغة مع العائلة

  الفرنسیة السواحلیة،
 pyemery@lowell.k12.ma.us  
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 خدمات اللغات –مدارس لویل العامة          
 

 ! یمكننا مساعدتك في لغتك
 

إذا كنت ترغب في االتصال بالمدرسة، أو مركز موارد العائلة، أو المكتب  
 .كیف یمكنك الحصول على المساعدة بلغتك یوجدھنا فالمركزي، 

 

 !اتصل بنا :1الخطوة 
 استخدام قائمة دلیل المدرسة –المدرسة  

   978-674-4321–  مركز الموارد العائلیة 
   978-674-4320– المكتب المركزي 

 
 

 :بمعلوماتك إخبارنایرجى : 2الخطوة 
 لغتك 
 رقم ھاتفك
 كاسم

 اسم الطالب
 رقم تعریف الطالب

 
 

 !سنعود لالتصال بك :3الخطوة 
 سوف نستخدم مترجمي خط اللغة لدینا للتواصل معك بلغتك
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McKinney-Vento 

 
 :العیشاألطفال والشباب الذین لیس لدیھم إقامة لیلیة ثابتة وكافیة ومنتظمة، بما في ذلك   Vento -McKinneyیشمل قانون 

 في ملجأ ●
 في موتیل أو فندق أو مخیم ●
 سیارة، حافلة، أو محطة قطار، أو بعض أماكن اإلقامة غیر المالئمة األخرى أوفي  ●
 doubled(تضاعف الالمعروف أیضا باسم (مع أشخاص آخرین بسبب فقدان السكن، والضائقة االقتصادیة أو سبب مماثل  ●

up(( 
 المذكورة أعالهویشمل ذلك الشباب المھاجرین وغیر المصحوبین الذین یعیشون في أي من الحاالت  ●

 غیر المصحوبین؟ الشباب ھممن 
الشباب الذین ال یتمتعون بالوصایة المادیة ألحد الوالدین أو الوصي القانوني ویفتقرون إلى سكن ثابت ومنتظم ومناسب، فإن لھم جمیع 

 .حقوق الطالب اآلخرین الذین ال مأوى لھم
 

 األسئلة المتداولة
 

 كننا أن نفعل؟ماذا یم. ال یمكننا تقدیم الدلیل المطلوب على العنوان. نحن نعیش مع عائلة أخرى
 

الوصي / والد الطفل (یجب على كل منكما    .رف ثالثفستحتاج إلى إكمال شھادة ط ،Lowellإذا كنت تعیش مع أحد سكان  ●
إلى الحصول على بطاقة ھویة    Lowellسیحتاج المقیم في .  وتوثیقھملء النموذج ) الذي تعیش معھ   Lowell في والمقیم

 .  لموظفینبین الدى مركز موارد األسرة كاتب عدل . حالیةالخدمات ألحد التحمل صورة وفاتورة 
 

 .وبةحق بطفلي في المدرسة ولیس لدي جمیع الوثائق المطللأرید أن أ. أنا أعیش في ملجأ
 

سیقوم مركز . على أي وثائق لبدء التسجیلإلى الحصول   Vento -McKinneyبموجب  تحدیدھاال تحتاج األسر التي تم  ●
 .في الحصول على الوثائق المفقودة  Vento -McKinneyالموارد العائلیة بتسجیل طفلك، وسیساعدك أخصائیو عائلة 

 
 ھل سیحصل طفلي على وجبة غداء مجانیة؟   Vento -McKinneyعائلتي مؤھلة لخدمات 

 
 

 
 .العامة على وجبة إفطار وغداء مجانیة Lowellیحصل جمیع األطفال في مدارس  ●
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McKinney-Vento 

 
 لقد فقدنا منزلنا مؤخرًا بسبب حریق ھل یمكنك مساعدتي؟

 
لمساعدة األسر التي فقدت منازلھا بسبب    Vento-McKinney ین من أسرةولدى مركز الموارد األسریة أخصائي.  نعم ●

 .الحرائق واإلخالء والعنف المنزلي والبطالة وما إلى ذلك
 

 إذا وضعنا في مأوى جدید، ھل یحتاج طفلي إلى تغییر المدارس؟
 

س فیھا عندما أصبحت والمدرسة األصلیة ھي المدرسة التي كان الطفل یدر".  مدرستھ األصلیة"یحق لطفلك البقاء في .  ال ●
 .األسرة بال مأوى

  
 .978-674-4321یرجى االتصال على  ،Vento-McKinneyلمزید من األسئلة حول 

 
 

 اللجنة العسكریة للمیثاق بین الوالیات
 

 تعلیمیة منطقة إلى االنتقال مع التعامل على العسكریة العائالت أطفال لمساعدة) MIC3( لألطفال المدمجة العسكریة اللجنة تصمیم تم
 MIC3 جببمو مؤھلین األطفال یكون. الذاتي لإلبالغ للعائالت الفرصة تتاح أن یجب. تسریحھ أو الوالدین أحد تعیین إعادة بسبب جدیدة

 :الثالث التالیة فئاتال من واحدة فئة في یندرجون كانوا إذا
 طفل عضو في الخدمة الفعلیة ●
 طفل عضو توفي في الخدمة الفعلیة ●
 أعضاء أو المحاربین القدامى الذین یتم تسریحھم طبیاً أو تقاعدوا خالل العام الماضي، أو خالل سنةألحد الطفل  ●

 
 

 
في وقت التسجیل، یتم تقدیم استبیان للعائالت یسألھا عما إذا كانت تندرج في إحدى .  یجب على األسر تقدیم تقریر ذاتي إلى منطقة المدرسة

  :، یرجى زیارةMIC3لمزید من المعلومات عن الحقوق المقدمة لألسر العسكریة بموجب . أیضا ھنانموذج متاح ال. الفئات المذكورة أعاله
www.mic3.net/   أو www.doe.mass.edu/sfs/mic3/ . 

 
 .978-674-4321؟ یرجى االتصال بمركز الموارد العائلیة على الرقم سئلةلدیكم أ
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 العودة إلى فریق العمل المدرسي

  
حضوریة بدوام  –مایو في محاولة لوضع خطط سیناریو لثالثة خیارات للعودة إلى المدرسة  26فرق عمل في    Boydشّكل المشرف 

 Robin Desmondوكبیر األكادیمیین    Dr. Linus Guilloryقام المدیر التنفیذي للمدارس . كاملبدوام عن بعد  ،مختلطة؛ كامل

بالتنسیق على الفور مع مدیري المدارس لجمع المعلمین وأولیاء األمور واإلداریین في المدارس وموظفي المكتب المركزي لبدء المرحلة 
 .یونیو 2في  يالمدرسفریق العمل رسمیا العودة إلى    Dr. Boydأطلق .  األولى من ھذا العمل الھام

  

 
 

 

 أعضاء فریق العمل المدرسي في المرحلة األولى
  

PK-8 Convener:  Dr. Kate McLaughlin (Morey) 
LHS Convener:  Dr. Roxane Howe 

 
 

 المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنصفوف ما قبل للتعلیم الحضوري بدوام كامل من  فرعیةال المجموعة

Wendy	Crocker-Roberge,	Pyne	Arts	Principal	
(Group	Leader) 

Anabel	DaSilva,	Sullivan	Teacher	
 

Meredith	Kay,	Bailey	&	Daley	Parent Jeff	Gwiazda,	Mathematics	Coordinator 

Maria	Perez,	McAuliffe	&	Robinson	Parent Christine	Adams,	Adie	Day	School	Coordinator 

Haley	King,	McAuliffe	Teacher Art	Santos,	Technology	Integration	Specialist 

Kerryann	Coppinger,	Shaughnessy	Teacher Carl	DeRubeis,	Robinson	Assistant	Principal 

Molly	Kelly-Muon,	Butler	Teacher	&	UTL	Middle	
School	Vice	President 

Jeffrey	Pickette,	Community	Outreach	Specialist 
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 للتعلیم الحضوري بدوام كامل الفرعیة) LHS(مدرسة لویل الثانویة  مجموعة

 

Angela	Lawler-Brennan,	Student	Support	
Specialist	(Group	Leader) 

Meghan	Tesini 

Nate	Kraft Boyd	Bertrand 

Amanda	Ernst Jessica	Daviso 

Alsion	Montemurro Colleen	Winn 

Margaret	Kennedy Maria	Vejar 

Patricia	Adams Dorian	Popescu 

Charles	Bolianites Kathy	Doughty,	LHS	Parent 

 
 

 صفوف ما قبل المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنمن  مختلطة فرعیة مجموعة
 

Liam	Skinner,	Daley	Principal	(Group	Leader) Christina	Pappalardo,	Butler	Teacher 

Beth	Gaspar,	Lincoln	&	Daley	Parent Melissa	Newell,	ELA	Coordinator 

Vuoch	Sabandith,	Reilly	&	Sullivan	Parent Michael	Lovato,	Special	Education	Director 

Lisa	Hogan,	Cardinal	Teacher Vero	Roberts,	Technology	Integration	Specialist 

Tricia	Pappathan,	Moody	Teacher Colleen	Parrington,	Washington	Teacher 

Rachel	Crawford,	Bartlett	Teacher														 Ann	Whitney,	Academic	Coach 
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  )LHS(الثانویة في مدرسة لویل  مختلطة فرعیة مجموعة
 

Dr.	Stephanie	Selvaggio,	Science	Chair	(Group	
Leader) 

Sharon	Bisantz,	Leblanc	Teacher 
 

Scott	Ouellet Allyson	Carbone 

Amanda	Perrin Wayne	Taylor 

Cailin	Stearns Suzanne	Riley 

Robert	DeLossa Megan	O’Loughlin,	Career	Academy	Coordinator 

Bopha	Boutselis Sherley	Blood	Thom 

Emily	Steinberg Stacy	Nelson,	LHS	Parent 

 
 

 صفوف ما قبل المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنمن  بدوام كامل الفرعیة بعد عن التعلم مجموعة
 
 

Dr.	Matt	Stahl,	Wang	Principal	(Group	Leader) Kerien	Driscoll,	STEM	Academy	Teacher 

Zeilika	Henry,	Murkland	Parent Elaine	Santelmann,	Science	Coordinator 

Nancy	Gomez,	Laura	Lee	&	Washington	Parent David	Anderson,	McAuliffe	Principal 

Beth	Welch,	Reilly	Teacher Kara	Wilkins,	Technology	Integration	Specialist 

Cheryl	Pollard,	Stoklosa	Teacher Donna	Maluccio,	Assistant	Special	Education	
Director 
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Susan	Uvanni,	Morey	Teacher	&	UTL	Elementary	
Vice	President 

Katie	Mahoney,	Wang	Teacher 

 
 
 

)LHS(في مدرسة لویل الثانویة  بدوام كامل الفرعیة بعد عن التعلم مجموعة  

Dr.	Libby	Often,	Mathematics	Chair	(Group	
Leader) 

Marcia	Fernsten 

Liz	Gilrealth,	LHS	Parent Ari	Sullivan 

Barbara	Beaton Tricia	Gabor 

Robin	Boots Malinda	Pires 

Gina	Martel Amy	Woo 

Stephen	Gervais Donna	Newcomb 

Thomas	Heywosz Jaya	Sinha 

Deanna	Stanford  

 
 

 استبیانا) LPS( العامةلویل  ت مدرسةأجر نفسھ،لسیناریوھاتنا الثالثة في أوائل یولیو. في الوقت  األولىتم االنتھاء من إطار عمل المرحلة 

الفترة ب ألبداء رأیھم، وكذلك يالخریفالفصل من جزأین ألولیاء األمور للتأكد من تفضیالتھم ومخاوفھم بشأن العودة إلى المدرسة في 
المجموعات الفرعیة  على ما أوصت بھو األسر،. بناًء على كیفیة استجابة 2020في ربیع  لمدرسةخالل إغالق اعن بعد  للتعلم السابقة

مجموعة فرعیة على مستوى المنطقة ومجموعة تخطیط  14لقد دخلنا المرحلة الثانیة من التخطیط مع  الدراسة،من  األولى لمزیدللمرحلة 

 التابعینمور األأساس حجم المدرسة). تم وضع جمیع الموظفین وأولیاء  لكل مدرسة فردیة (مع وجود أكثر من مجموعة فرعیة واحدة على
 خیارات ثالثالذین استجابوا للدعوة للمشاركة في مجموعة فرعیة كانت واحدة من أفضل  )School Site Council( المدرسةمجلس ل

 .لدیھم
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 التشریعات الصحیة

 

Subgroup	Leader:		Jason	McCrevan,	Washington	
Principal	(Group	Leader) 

Christine	Adams,	Adie	Day	School	Coordinator 

Michelle	Vicente,	Special	Education	Nurse Bopha	Boutselis,	LHS	Teacher 

Beth	Moffett,	Nurse	Manager,	Lowell	Health	
Department 

Nancy	Gomez,	Washington	&	Laura	Lee	Parent	
 

Molly	Kelley-Muon,	Butler	Teacher	&	UTL	Middle	
School	Vice	President 

Lea	Foley,	Special	Education	Nurse	
 

Kimberly	Vespo	Tower,	McAvinnue	Teacher Brigette	Beauchesne,	LHS	Teacher 

Kerry	Marshall,	Pawtucketville	Teacher  

 
 

صفوف ما قبل المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنمن  مواد العلوم والدراسات االجتماعیة  

 
 

Elaine	Santelmann,	Science	&	Social	Studies	
Coordinator	(Group	Leader) 

Amanda	Paquette,	Greenhalge	Teacher	
 

Charlene	Wooster,	McAvinnue	Teacher Rebecca	Cox,	Stoklosa	Teacher 

Anabel	DaSilva,	Sullivan	Teacher Carl	Foss,	Bartlett	Teacher 

Erin	Hebert,	Pyne	Arts	Teacher Patti	Adams,	LHS	Teacher	&	IDEA	Camp	
Coordinator 

Ann	Whitney,	Academic	Coach  
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صفوف ما قبل المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنمن األدب   

 

Melissa	Newell,	ELA	Coordinator	(Group	Leader) Bridget	McNulty	Davila,	Butler	Teacher 

Cheryl	Pollard,	Stoklosa	Teacher Susan	Uvanni,	Morey	Teacher	&	UTL	Elementary	
Vice	President 

Katie	Mahoney,	Wang	Teacher Cate	Hugo,	Washington	Literacy	Specialist 

Sue	Rabias,	Shaughnessy	Literacy	Specialist Heather	DeLucia,	Bailey	Teacher 

Maghan	Hickok,	Bartlett	Literacy	Specialist Katie	Larocque,	Morey	Teacher 

Siobhan	McKenna,	Robinson	Teacher  

 
صفوف ما قبل المدرسة/الحضانة حتى الصف الثامنمن الریاضیات   

 

Jeff	Gwiazda,	Math	Coordinator	(Group	Leader) Melissa	Alonardo,	STEM	Academy	Teacher 

Matt	Santy,	Wang	Assistant	Principal Erin	Costello,	Stoklosa	Tutor 

Christina	Pappalardo,	Butler	Teacher Ann	Early,	Butler	Teacher 

Bethanne	Welch,	Reilly	Teacher Dr.	Libby	Often,	LHS	Mathematics	Chair 

Kerry	Marshall,	Pawtucketville	Teacher Ellen	Conklin,	Shaughnessy	Teacher 

Amy	Guerreiro,	Butler	Teacher Fernanda	Lopes,	Butler	Math	Resource	Teacher 

Barbara	Smith,	Murkland	Teacher  
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 )ESLاإلنجلیزیة كلغة ثانیة ( برنامج
 

Dr.	Phala	Chea,	ESL	Coordinator	(Group	Leader) Elaine	Williamson,	Greenhalge	Teacher 

Sean	Carabatsos,	Reilly	Principal	(Group	Leader) Marcia	Fernsten,	LHS	Teacher 

Kara	Wilkins,	Technology	Integration	Specialist	
(Group	Leader) 

Melinda	Kellett,	Greenhalge	Teacher 

Tricia	Pappathan,	Moody	Teacher Stephen	Gervais,	LHS	EL/World	Language	Chair 

Vannak	Theng,	Robinson	Teacher Gordon	Halm,	Community	Representative	&	
Parent 

John	Rolfe,	STEM	Academy	Teacher Audrey	Levin,	McAuliffe	Teacher 

Teresa	Morrison,	Pawtucketville	Teacher Katerynne	Patino,	Parent	Liaison 

Amy	Woo,	LHS	Teacher Julie	Peal,	McAuliffe	Teacher 

 

 
مستمر منذ مارس)(التكنولوجیا   

 

K.C.	Nelson,	IT	Coordinator	(Group	Leader) Dr.	Matt	Stahl,	Wang	Principal 

Michael	Hoppe,	Help	Desk	Coordinator Malinda	Pires,	LHS	Instructional	Specialist 

David	Nehme,	Technology	Support	Liaison Robin	Desmond,	Chief	Academic	Officer 

Sean	Carabastos,	Reilly	Principal Dr.	Roxane	Howe,	LHS	Discipline	&	Operations	
Specialist 
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Dr.	Mathew	McLean,	Pawtucketville	Principal Carolyn	Rocheleau,	Special	Programs	Coordinator 

Teresa	Soares-Pena,	Butler	Principal Kara	Wilkins,	Technology	Integration	Specialist 

 
 التعلیم الخاص

 

Dr.	Matt	Stahl,	Wang	Principal	(Group	Leader) Donna	Newcomb,	LHS	Teacher 

Michael	Lovato,	Special	Education	Director Christina	Welch,	Wang	Teacher 

Lisa	Simpson,	Morey	Teacher Lisa	Morgan,	Wang	Teacher 

Colleen	Parrington,	Washington	Teacher Deena	Meli,	ETC 

Paula	Peters,	Laura	Lee	Coordinator Debra	Janas,	Speech	Language	Pathologist 

Michelle	Rhoads,	Robinson	Teacher Carolyn	Cuneo,	Leblanc	Coordinator 

Casey	Bettencourt,	Adie	Day	School	Teacher Nicole	Fox,	Washington	Parent 

Allyson	Carbone,	LHS	Special	Education	Chair Crystal	Mello,	Adie	Day	School	Parent 

Lori	Conlon,	Greenhalge	Teacher Karen	Walton,	Shaughnessy	Teacher 

Hayley	Blatus,	Adie	Day	School	Paraprofessional Alison	Gervais,	Pyne	Arts	Teacher 

Laura	Katz,	Washington	Teacher Barbara	Beaton,	LHS	Teacher 

Phakdey	Yous,	School	Psychologist  

 
 التسجیل والتعیین والنقل

 

Dr.	Rebecca	Duda,	FRC	Coordinator	(Group	
Leader) 

Scott	Ouellet,	LHS	Teacher 

John	Descoteaux,	Transportation	Director Tara	Oslan,	McAuliffe	&	Wang	Parent 
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Kristen	Crotty,	STEM	Academy	Teacher Abby	Phillips,	Greenhalge	Parent 

Donna	Maluccio,	Asst.	Special	Education	Director Elizabeth	Kulesza,	Greenhalge	Teacher 

Stephen	Gervais,	LHS	ESL/Foreign	Language	Chair  

 
 تخطیط المرافق وتقییم البنیة التحتیة

	

Ginger	Coleman,	Lincoln	Principal	(Group	Leader) Abbie	Garcia,	Bailey	Teacher 

Dr.	Greg	Passeri,	Shaughnessy	Principal	(Group	
Leader) 

Alison	Montemurro,	LHS	Teacher 

Rick	Underwood,	Operations	&	Maintenance	
Director 

Margaret	Kennedy,	LHS	Teacher 

Paul	St.	Cyr,	Facilities	Manager Ray	Lafortune,	Morey	Senior	Custodian 

Dennis	Ferreira,	Wang	Senior	Custodian	 Tina	Novo,	Wang	Parent 

Michael	Sheehan,	LHS	Senior	Custodian Jessica	Williams,	Lincoln	Teacher 

Carl	DeRubeis,	Robinson	Assistant	Principal Susan	Brassard,	LHS	Teacher 

Sharon	Perry,	Lincoln	Teacher  

 
 

	التواصل مع العائالت
	
	

Jeffrey	Pickette,	Community	Outreach	Specialist	
(Group	Leader)	

Rachel	Crawford,	Bartlett	Teacher	
	

John	Overton,	District	Webmaster	 Wendy	Zyla,	Adie	Day	School	Admin.	Assistant	

Vannak	Khin,	Parent	Liaison	Coordinator	 Robert	DeLossa,	LHS	Social	Studies	Chair	

Meredith	Kay,	Bailey	&	Daley	Parent	 Joseph	Alcaraz,	McAvinnue	Assistant	Principal	
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Dr.	Jeff	Wilson,	Reilly	Parent	 Dr.	Jennifer	Scarpati,	Greenhalge	Principal	

Lisa	Caten,	Bailey	&	Daley	Parent	 	

	
	
	

	التعلم العاطفي االجتماعي واالستجابة لصدمات الطالب
	

Mike	Domina,	McAvinnue	Principal	(Group	
Leader)	

Rachel	Margaglione,	Lincoln	Teacher	

Frank	Vicente,	Lincoln	Assistant	Principal	(Group	
Leader)	

Greg	Pastrick,	LHS	Teacher	

Amanda	Delworth,	Bailey	Social	Worker	 Dr.	Kimberlee	Henry,	STEM	Academy	Principal	

Jen	Beland,	Lincoln	Social	Worker	 Yvette	Cheeks,	LHS	Mediation	Coordinator	

Debbie	Costello,	Robinson	Social	Worker	 Abraham	Osario,	District	Climate	Specialist	

Lyndsey	Killilea,	SEL	Coordinator	 Christa	Murphy,	Bartlett	Teacher	

Mary	Payne,	Student	Support	Specialist	 Renee	Espinola,	Shaughessy	Social	Worker	

Petra	Farias,	LHS	Student	Support	Specialist	 Katie	Jones,	Cardinal	Parent	

Dr.	Stephanie	Selvaggio,	LHS	Science	Chair	 Pete	Sylvain,	Murkland	Parent	

Kate	Burgess-MacIntosh,	McAvinnue	Teacher	 Rithy	Uong,	LHS	Guidance	Counselor	

Kelly	Leary,	Stoklosa	Teacher	 Carla	Correa,	LHS	Social	Worker	

Sarah	Brooks,	Sullivan	Social	Worker	 Amy	Ventre,	STEM	Academy	Social	Worker	

	
	

	التخطیط المدرسي الفردي
	
	

Elementary	Leaders:		David	Anderson	(McAuliffe)	&	Kevin	Andriolo	(Murkland)	



 في للطالب آمن بشكل المدرسة فتح إعادة خطة:  حد ألقصى للعائالت الخیارات زیادة 
  2020 الخریفي الفصل• COVID-19 جائحة سیاق

 

46 

K-8	&	Middle	School	Leaders:		Wendy	Crocker-Roberge	(Pyne	Arts)	&	Liam	Skinner	(Daley)	

LHS	Leaders:		Dr.	Roxane	Howe,	Dr.	Stephanie	Selvaggio,	Dr.	Libby	Often,	&	Angela	Lawler-Brennan	

	
	
	
	

	التقییم والدرجات وتقدیم التقاریر إلى أولیاء األمور
	

Abbie	Anderson,	Director	of	Research	and	
Accountability	(Group	Leader)	

Dr.	Libby	Often,	LHS	Mathematics	Coordinator	

Kerien	Driscoll,	STEM	Academy	Teacher	(Group	
Leader)	

Rob	DeLossa,	LHS	Social	Studies	Chair	
	

Susan	MacLeod,	Robinson	Instructional	Specialist	 Maria	Perez,	McAuliffe	&	Robinson	Parent	

Jeff	Todd,	Daley	Teacher	 Rebecca	Starcevic,	Pyne	Arts	Parent	

Peter	Holtz,	Bartlett	Principal	 Diane	Cahill-Zdon,	Washington	Teacher	

Katie	Urbine,	Pyne	Arts	Teacher	 Megan	Tesini,	LHS	Teacher	

	
	
	من الصف التاسع الى الثاني عشر)	LHS(المناھج والتقییم في مدارس لویل الثانویة 
	

Mike	Fiato,	LHS	Head	of	School	(Group	Leader)	 Dr.	Roxane	Howe,	Business/Culinary	Chair	

Dr.	Libby	Often,	Mathematics	Chair	 Stephen	Gervais,	EL/World	Language	Chair	

Dr.	Stephanie	Selvaggio,	Science	Chair	 Allyson	Carbone,	Special	Education	Chair	

Robert	DeLossa,	Social	Studies	Chair	 Dave	Lezenski,	Physical	Education	Chair	

Suzanne	Keefe,	ELA	Chair	 Jessica	Daviso,	Fine	Arts	Chair	
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	برنامج الطفولة المبكرة
	
	

Lisa	Van	Thiel,	Early	Childhood	Coordinator	
(Group	Leader)	

Sarah	Bowlen,	Murkland	Teacher	

Lisa	Tenczar,	Cardinal	Teacher	(Group	Leader)	 Brianne	LeMay,	Murkland	Teacher	

Keliann	Woodlock,	Morey	Assistant	Principal	 Beth	Gaspar,	Lincoln	&	Daley	Parent	

Jen	Stack,	Bartlett	Teacher	 Hannah	Donovan,	Cardinal	Teacher	

Kerryann	Coppinger,	Shaughnessy	Teacher	 Tricia	Dolan,	Lincoln	Teacher	

Erin	Hillman,	Morey	Teacher	 Sue	McCoy,	Washington	Teacher	

Lynn	McKelvie,	Morey	Teacher	 Kelly	Ash,	Cardinal	Paraprofessional	

Shelagh	Gallagher,	Moody	Teacher	 Shannon	Green,	Shaughnessy	Teacher	

Karen	Tyros,	Adie	Day	School	Teacher	 Lisa	Hogan,	Cardinal	Teacher	

	:مجلس المشرف باستشارة األشخاص التالیین إلدراج مجاالت خبرتھمالأو /	قام المنظم و  ذلك،باإلضافة إلى 
		

Heather	Ganley مشرف الحضور ،	
Sharon	Lagasse  المدیر العام ل ،Aramark	

Alysia	Spooner-Gomez  ، مدیرة خدمات الطعام ،Aramark	
Latifah	Phillips  ،مسؤول السیولة	واالرتباط )Chief	Equity	&	Engagement	Officer(	
Dr.	James	Hall مدیر العملیات ،	
Billie	Jo	Turner المدیر المالي ،	
Kerry	Kearns نائب المدیر المالي ،	

	
	

	


